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Abstract
Stockhult, H. (2005) Medarbetaransvar – ett sätt att visa värderingar. En
konceptualisering av medarbetarnas ansvar och ansvarstagande i callcenter.
(Employee responsibility – a way of expressing values. A conceptual study of
responsibility and how it is assumed in call center). Written in Swedish. Örebro
Studies in Business 1. 219 pp.

The focus of this study is on responsibility and how it is assumed in call centers.
Call centers have developed during the last few decades and they are representing
a new way of providing customer service. In scientific management there is a
sharp division between the planning and the execution of work. This division is
also very evident in most call centers today. But managers today often implicitly
expect employees to take responsibility for more than the ascribed work task.
The employees also expect a working situation where they are trusted with a lot
of opportunities to take responsibility. In the light of these facts, the question that
should be answered in this study is: In what ways are employees taking
responsibility in the call center organization?
The knowledge acquired is based on theoretical assumptions about
responsibility. It is assumed that responsibility is partly given to the employee by
management, but also assumes responsibility on the basis of other criteria, that
come from within the individual. The theories of responsibility are used for
interpreting actions in the call center organization. Empirically the study includes
two call center organizations. One of the call centers is mostly selling products or
services for other companies. The other call center is a nordic bank that gives
support to and sells products to the customers of its own.
The results from the study confirm that besides the responsibility given by
management, the employees assume some other responsibilities that they perceive
as their own, self-imposed, responsibilities as employees. These self-imposed
responsibilities include responsibility for the customer, for the colleagues and for
onesself. To assume these self-imposed responsibilities, the employees must to
some extent, act in reverse regarding the responsibilities given by the employer.
Another conclusion is that the role of the group manager is important for the call
center operators’ way of assuming responsibility. The last conclusion is that
although employers often state that they want the employee to take personal
responsibility, this favourable attitude does not show in the call center practice.
Keywords: Call center, responsibility, employee responsibility, empowerment,
values

Helén Stockhult Department of Business, Economics, Statistics and Informatics,
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, helen.stockhult@esi.oru.se
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Förord
När jag 2002 bestämde mig för att påbörja forskarutbildningen i företagsekonomi vid Örebro universitet, var det ett lätt val. Även om jag med
facit i hand kan konstatera att jag befann mig många mil ifrån insikten
om vad det i själva verket skulle komma att innebära. Det är många
gånger ett ensamt jobb och utan det stöd som ett flertal människor har
givit hade den första perioden med stor sannolikhet varit både svårare
och tråkigare. När arbetet var igång fanns det många människor som,
vid sidan av mig själv, både var tillskrivna och iklädde sig ansvar, för att
den första delen av doktorandprojektet skulle gå i lås. Först och främst
vill jag tacka mina handledare, Claes Hultman och Owe L Johansson,
som följt processen på nära håll och kompletterat varandra på ett förtjänstfullt sätt. Stort tack till er båda! Jag skulle också vilja tacka Björn
Bjerke som i sent skede läste manus och kom med konstruktiv kritik. Jag
vill dessutom rikta ett särskilt tack till Hans Englund som med stort tålamod bidragit till att räta ut de ständigt uppdykande frågetecknen. Ditt
engagemang har hjälpt mig att komma vidare!
Jag känner också tacksamhet mot Birgitta Olsson som trodde på mig
i det här sammanhanget. Utan dig hade det nog aldrig blivit någon forskarutbildning för min del. Tack Birgitta!
Det finns förutom er ett flertal andra vid den företagsekonomiska
ämnesgruppen som på olika sätt varit en del i processen. Våra seminarier, där jag varit en flitig besökare, har gett mig insikter som jag inte
skulle vilja vara utan. Därför vill jag tacka Jonas Gerdin, Gun Abrahamsson, Sven Helin, Johan Sandström, Frans Prenkert, Claes Gunnarsson,
Agneta Gustafsson, Pia Lindell, Leif Sanner, Conny Johanzon, Olle Westin,
Ryno Korsvall, Lars-Göran Thornell, Ragnwald Böhlin och Detlef Quast
som kommenterat papper och diskuterat, liksom kommit med råd och
glada tillrop!
Mina doktorandkollegor tillhör också en alldeles speciell skara som
betyder mycket för mig och den intellektuella och sociala stimulansen!
Stort tack till Magnus Hansson som alltid funnits till hands och varit en
uppmuntrande och kunnig diskussionspartner. Tack också till Nina
Hasche, Gabriella Wennblom och Markus Klinton för att ni gör
doktorandtillvaron så kul och ifrågasätter det självklara. Tack också till
Louise Frank och Ewa Rodenfelt som insett vikten av att fika och lyssna
på schlager för att orka skriva! Det sistnämnda har också Louise Svensson gjort vars vänskap jag inte hade velat vara utan!
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Det finns också ett flertal andra i omgivningen som betyder mycket
för mig i min doktorandgärning. Mats Bornvik, Peter Langlott, Hans G
Karlsson, Börje Karlsson, Daniel Bozyel och Orhavi Rawi, ni har varit
hjälpsamma och underlättat mina undervisningsåtaganden vilket inneburit ork över till skrivandet! Jag vill också tacka Monica Geisor som
alltid gett goda råd i forskarutbildningsfrågor. Det har varit värdefullt.
Många tack vill jag också skänka till professorer och doktorander
inom Forskarskolan MIT, som erbjudit kurser, seminarier och stimulerande diskussioner. Gill Widell var en ”superopponent” på slutseminariet,
vilket bidrog till förbättringar av den färdiga produkten och idéer inför
fortsättningen. Jag vill också tacka Annika Härenstam vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm som under det första året välvilligt välkomnade
mig till deras doktorandseminarier.
Jag vill också rikta ett stort tack till alla människor som jag träffat i
Nordea och Sitel, ingen nämnd och ingen glömd, som har ställt upp med
både tid och intresse, för att prata om ansvar mitt i vardagen! Ovärderligt!
I en stund som denna, vilken innehåller både eftertanke och återblick,
är det också självklart att tankarna och känslorna riktas gentemot dem
som står mig närmast. Jag känner tacksamhet gentemot min mamma
Kerstin (vad skulle jag ha gjort utan dina brandkårsutryckningar???) och
min syster Marie. Tack för att ni alltid ställer upp i trängda lägen! Avslutningsvis, ett kärleksfullt tack till min familj, Leif, Martin och Alva, för
att ni är dom ni är och funnits vid min sida i både snålblåst och sunnanvind, också under denna period i våra liv.
Att efter två och ett halvt år ha nått halvtid i forskarutbildningen
känns bra och jag ser med tillförsikt fram emot den resterande delen.
Örebro den 7 februari 2005
Helén Stockhult
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DEL 1

I den första och inledande delen presenteras studiens utgångspunkter,
den teoretiska referensramen och tillvägagångssättet.
I det första kapitlet beskriver jag var studien hör hemma och tankegångarna omkring problemet. Som grund för problemet ligger uppfattningen att det finns ett spänningsförhållande mellan sättet att styra och
organisera callcenterorganisationen och medarbetarnas uppfattningar om,
och vilja till, ansvarstagande. Här presenteras också studiens forskningsfråga.
I det andra kapitlet utgår jag från att det finns förväntningar om ansvarstagande, dels från företagets perspektiv men också från medarbetarnas horisont. För att beskriva detta ansvarsförhållande har jag
använt en begreppsapparat som grundas i att människor kan tillskrivas
och åläggas ansvar för sina handlingar men också kan ikläda sig ansvar
själva utifrån andra normer och grundläggande idéer (Silfverberg, 1996).
Den teoretiska referensramen är därför delvis grundad i att ansvar och
ansvarstagande är någonting normrelaterat (Johansson, 1998, Bovens,
1998). Förutom det givna ansvaret som i första hand grundas på företagets värderingar finns en ständigt närvarande ansvarighet (Mouritsen,
1997; Lindholm, 2002) som istället styrs av andra grundläggande idéer.
Det tredje kapitlet i denna inledande del, är ett metodkapitel som
framförallt har för avsikt att klargöra hur arbetet med studien har gått
till och vad som har varit vägledande i de val som jag har gjort.
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1 Inledning
Under de senaste åren har medarbetarnas förhållningssätt till sitt arbete och sin medarbetarroll aktualiserats och det kan ses som ett nyligen
fokuserat område inom organisations- och managementforskning. Begreppet medarbetaransvar har dock inte i någon högre utsträckning tidigare problematiserats i callcenterforskningen1 även om det, som i så många
andra företag, är ett högaktuellt ämne.
Callcenterföretag, har i snabb takt utvecklats under det senaste decenniet. Dessa företag har blivit kända för att erbjuda enkla arbetsuppgifter, monotona och rutinartade arbetsförhållanden samt en i övrigt
målfokuserad, kontrollerad och övervakad verksamhet (Halford & Cohen,
2003; Normann et al, 2001; Toomingas et al; 2003). I callcenter finns
därför mycket som allmänt sett inte brukar förknippas med utvecklande
och ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Ändå ställs från många håll, det omkringliggande samhället, företagsledningar och deras representanter samt
inte minst från individen själv, förväntningar på ansvar och ansvarstagande, på olika sätt. Företag är måna om ansvarstagande medarbetare
med hög arbetsmoral och medarbetare vill å andra sidan ha utvecklande
och tillfredsställande arbeten. Arbetsuppgifterna som dessa organisationer erbjuder är dock ofta enformiga och det är ofta en stark detaljstyrning
i ledningssignalerna som inte lämnar stort utrymme för den egna individen och dennes förmåga till initiativ och eget ansvarstagande.
Individens roll och individens ansvarstagande, har på olika sätt fokuserats inom managementområdet (t.ex. employee responsibility och
empowerment). Den praktiska relevansen och betydelsen av ansvarstagande medarbetare för organisationer och företag är naturligtvis obestridlig. Det finns dock forskare som hävdar att synen på vilket ansvarstagande som är förväntat och accepterat av den anställde, under det senaste decenniet, har förändrats. Göran Brulin, professor på Arbetslivsinstitutet, menar att synen på det lägsta accepterade ansvarstagandet har
förändrats och det ställs i dag andra krav på ansvarstagande individer,
från företagens sida (Brulin, 2003). Tomas Brytting, forskare i etikfrågor,
menar att den anställde i nutida organisationer ofta förväntas ta ett utökat personligt och fördjupat ansvar för sitt agerande (2001). Forskare
inom det företagsekonomiska området såsom till exempel Freddy Hällsten och Stefan Tengblad på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
menar också att enskilda medarbetare inte längre enbart förväntas ta
ansvar för de direkta arbetsuppgifterna ett medarbetarskap omfattar idag
mer än så (Hällsten & Tengblad, 2002; Tengblad, 2003). Men även från
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individens perspektiv ställs andra krav på arbete och ansvarstagande.
Brulin menar i en artikel i Sydsvenska Dagbladet att det inte är ett hårdnande arbetsliv som är anledningen till att människor sjukskriver sig i
högre utsträckning än tidigare utan att det istället handlar om människors förändrade inställning till arbetet. Människor ställer idag delvis andra krav på att arbete ska ge någonting att leva för och inte enbart leva
av (Brulin, 2003; Levi, 2000).
Den här studien handlar om ansvar, närmare bestämt om den ansvarsrelation som skapas inom ramarna för ett anställningsförhållande, både
det ansvar som förväntas från företagets sida liksom det ansvarstagande
som medarbetarna uppfattar som meningsfullt. Att se på medarbetaransvar som ett samspel mellan det givna och det tagna är centralt och
vidgar synen på medarbetaransvar som inte enbart den enskilde
medarbetarens sätt att hantera sin arbetsroll. Medarbetaransvar ska i
denna studie således ses som ett samspel mellan det givna och det tagna,
mellan arbetsgivare och anställd. Medarbetaransvar kommer utifrån detta
att diskuteras i ett sammanhang som i första hand inte brukar kopplas
samman med stora och viktiga ansvarsområden eller ansvarsfulla arbetsuppgifter, callcentermiljön. Det är en miljö där många medarbetare arbetar med liknande arbetsuppgifter och vid första anblicken inte tycks vara
tilldelade något annat ansvar än att sitta i telefonen åtta timmar om dagen. Den fråga som studien avser att ge svar på är därför:
Hur tar sig medarbetaransvar uttryck i callcenterpraktiken?
Innan forskningsfrågan och syftet med studien utvecklas2 så kommer verksamheten callcenter och tidigare forskning inom detta område, liksom
begreppet medarbetaransvar, att ytterligare diskuteras.

1.1 Bakgrund till problemområdet
1980- och 90-talen har bland annat präglats av det som kommit att kallas ”den nya ekonomin”, ”it-samhället” och ”kunskapsföretagen”. I dessa
organisationer ansågs/anses individen, med sin kompetens, vilja och förmåga, vara en av de avgörande framgångsfaktorerna. Vid sidan av dessa
organisationer etablerades under samma årtionden andra nya företagskoncept med mycket inspiration hämtad från USA och England. Callcenter
kom att representera motsatsen till de organisationer där individen och
dennes förmågor stod i centrum. Callcenter innebar istället arbeten som
till viss del kan karakteriseras som rutiniserade och okvalificerade.
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Callcenterorganisationen kännetecknas också ofta av hierarki, kontroll
och formaliserade regler och de anställda kan ses som lätt utbytbara.
Idag tillhör dessa arbeten i allra högsta grad samhällsbilden.
Det serviceinriktade kundtjänstområdet har därför under det senaste
decenniet till stor del ändrat karaktär och arbetet inom dessa moderna
kundtjänstarbetsplatser är ett av de företagsområden som utvecklats i
snabb takt. Callcenter har etablerats och en ny arbetsmarknad kan på
sätt och vis sägas ha växt upp. 37 % av alla nya jobb inom Europa har
under de tre senaste åren skapats inom denna sektor (Norman et al, 2001).
Det finns beräkningar av den svenska arbetskraften som prognostiserar
att det år 2005 kommer att finnas ca 100 000 anställda inom callcenter
vilket motsvarar ca 2 % av den svenska arbetskraften (SOU 1999: 138).
Philip Cohen, ordförande i Sveriges Callcenterförening, menar att det
fortfarande är en ung och växande bransch men att den är på väg att
mogna, vilket han förutspår bland annat kommer att innebära att flera
små callcenter läggs ner och köps upp av större (Karlsson, 2002).
Taylorismen utvecklades på allvar i Sverige under 1940-talet och innebar att principer för rationell massproduktion genomfördes i stor skala i
praktiken (Tengblad, 2003). När callcenter på 1990-talet etablerades i
större omfattning i Sverige var det främsta skälet att koncentrationen av
telefonserviceaktiviteter i ett callcenter innebar möjligheter att kunna utföra kundservicearbete på ett rutiniserat sätt (Stoltz & Moberg, 2002)
och syftet var just att göra det på ett mer rationellt sätt än tidigare. Ett
nyttjande av callcentertjänster innebar för företag nya möjligheter till
kostnadsbesparingar då man inte längre behövde organisera och administrera kundtjänstarbete i egen regi. Att kalla callcenterarbete för modern taylorism i dess mest utpräglade bokstavliga betydelse, förefaller
mig därför inte alltför långsökt. Tengblad menar dock att den moderna
taylorismen är ett begrepp som avser en decentraliserad taylorism,
sprungen ur den japanska managementfilosofin, där produktionspersonalen är delaktig i utvecklingen av metoder för att uppnå en så
effektiv produktionsmetod som möjligt (2003: 91). I Taylors Scientific
Management (1911) avpersonifieras däremot ansvaret och det finns istället en tydlig uppdelning mellan produktions- och planeringsnivå. Detta
förfaringssätt beskriver rätt tydligt den tayloristiska synen på ansvar som
kort beskrivet handlar om en tydlig uppdelning mellan de som planerar
och de som utför själva produktionsarbetet. Uppdelningen anses nödvändig för att verksamheten ska fungera effektivt och avsteg från detta
anses störa processen. Callcenterbranschen har ofta ansetts vara Scientific
Managements återkomst till nutidens arbetsliv (Bain, et al, 2002) och då
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oftast i negativ mening. Där råder en tydlig uppdelning mellan de som
planerar och har ansvar för utvecklingen av verksamheten och de som
utför det huvudsakliga produktionsarbetet. I den typiska callcenterorganisationen och i det koncept som callcenter kan sägas representera,
finns uppenbara exempel på starka inslag av Taylors tidiga 1900-talsidéer om hur organisationer bör styras och vilka principer som bör vara
vägledande i utformningen av organisationen. Det utökade individuella
ansvaret som diskuterades inledningsvis, och som kan sägas utgöra en
trend i det västerländska samhället, är inte självklart en del av de principer som styr callcenterorganisationen.
Den huvudsakliga gemensamma nämnaren i tidigare forskning om
callcenter är fokuseringen på teknikens betydelse för den här typen av
verksamhet, teknikstyrningen. Användningen av de tekniska möjligheterna förefaller vara central. Tekniken kan dock både ses som den möjliggörande aspekten för företeelsen som sådan liksom den också kan ses
som en riskfaktor (Toomingas et al, 2003; Norman, et al, 2001). De tekniska möjligheterna har utvecklat ett organisationsbeteende som tillåter
en kontroll och en styrning av den enskilde medarbetarens agerande och
resultat. Ofta används också denna styrning och kontroll på ett frekvent
sätt i den vardagliga callcentermiljön. Bain & Taylor (2000) har beskrivit
detta som att vara fångad i ett elektroniskt fängelse, och andra har varit
inne på samma linje (Odith & Knights, 2000; Lankshear et al, 2001).
Fokuseringen på tekniken som en kontrollerande faktor har också resulterat i studier av kvalitet och stress relaterat till kombinationen av samtalstid, väntande samtal och antal avslut (Holdsworth & Cartwright, 2003).
Teknikstyrningen är således ett av dessa organisationers karakteristiska
drag.
En skillnad mot äldre tiders kundtjänstarbete består också i tydligare,
snabbare och mer fluktuerande kapacitetskrav som dessa organisationer
har att hantera och svara upp mot (Betts et al 2000). De menar vidare att
callcenterorganisationer kan hantera de nya kraven både utifrån nya
innovativa tekniska lösningar men också nya managementtekniker. I stället
för att anamma nya managementtekniker har många callcenter, istället
en mycket traditionell hierarkisk organisationsstruktur samt ett traditionellt ledarskap, stark målfokusering och detaljerad individuell uppföljning (Gilmore, 2001).
Det existerar också ofta en tydlig målstyrning som i mångt och mycket
är inriktad på kvantitativa mål liksom målstyrningen på ett påtagligt sätt
styr och formar medarbetarens arbetssituation. Det råder ofta en omfattande resultatfokusering och resultatuppföljningen är frekvent både inom
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gruppen men även individuellt (Gilmore, 2001). Callcenterforskning har
också ofta fokuserat på managementtekniker och managementstil. Bland
annat så har Gilmore (2001) studerat det produktionsstyrda managementsättet vilket visade att callcenteroperatörer ofta är missnöjda med den
alltför produktionsinriktade managementstilen som enligt dem inte tillåter ett mjukare och mindre styrt samtalsupplägg. Gilmore menar att det
mer handlar om förändringar av management och organisationen för att
förbättra resultat än om operatörernas motivation. Alltför rigida regler
och fokuseringen på kvantitativa mål innebär också en begränsad kundservice (ibid). Korczynski (2002) har utifrån detta argumenterat för att
callcenter styrs av två logiker som inte alltid är förenliga, den ena med
utgångspunkt från ren kostnadseffektivitet och den andra med utgångspunkt i kundkvalitet.
Affärsidén i sig är också intressant. Callcenter brottas med kravet på
att tvingas göra saker på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad det
uppdragsgivande företaget kan göra. Kravet på en medvetenhet och en
fokusering på låga kostnader kan ses som ett av huvudargumenten för de
använda kontrollmekanismerna. Det är ofta en typ av kontroll av individen som är detaljerad och som utgör en del av arbetsbetingelserna . Faktum är att den uppdragsgivande kunden många gånger vill ha en detaljerad och exakt redovisning på vad man betalar för, vilket i sig ställer krav
på organisationen ifråga att utverka detaljerade och direkta uppföljningssystem vilket ur ett medarbetarperspektiv kan upplevas som övervakning3. Callcenterorganisationen präglas också av ett antal formaliserade
regler och rutiner som styr både hur man ska uppträda i ett callcenter
och hur man inte ska uppträda. Ledarskapet är dessutom uppdelat i flera
hierarkiska nivåer och de funktionella ansvarsområdena är tydligt specificerade.
I definitionerna av callcenter fokuseras ofta just teknikaspekten, vilket måste anses vara ett av de karakteristiska kännetecknen för denna
typ av verksamhet. Callcenterverksamhet kan handla om allt ifrån kundservice, försäljning, tekniksupport, administration och tjänsteproduktion
(Rognes, 1999) men med det specifika särdraget att det enbart sker med
dator- och telefoniteknik. Några av de arbetsuppgifter som utförs kan
delas in i kundtjänst, ordermottagning, telefonförsäljning, support, information, undersökningar och växel (Reinius, 1999). En allmän definition av det teknikbaserade kundtjänstarbetet och callcenter ges av Reinius
(1999).
”En organisation som hanterar kundservicekommunikation med hjälp av
tele- och IT-baserade kommunikationsverktyg”
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Andra definitioner utgår från kundrelationen som ska vara på distans,
att kundkommunikationen är teknikbaserad, att det finns minst fem
operatörer och att en ACD-växel4 används i arbetet (Normann, et al,
2001). Båda typerna av definition är överensstämmande med vad som
avses med det teknikstyrda kundtjänstarbetet i denna studie. Oavsett vad
organisationen själv kallar sig eller om det i framställningen handlar om
callcenter, contactcenter, kundcenter och så vidare, så är det organisationer som har dessa karakteristiska drag samtidigt som de ingalunda är
homogena ur alla synvinklar5.
Dagens callcenterorganisationer har dock utvecklats i en tid då människan delvis har en förändrad syn på vad arbete ska ge (Brulin, 2003;
Tengblad, 2003; Levi, 2000) liksom ofta företag och organisationer idag
ställer andra krav på människor, krav som utgår från att människor tar
ett utökat ansvar för sin situation vilket bidrar till komplexiteten inom
callcenterområdet. Till exempel så visar en studie av Arbetsmarknadsstyrelsens informationscenter (AMS Infocenter) i Söderhamn att det kundrelaterade arbetet, med hjälp av telefoni och dataverktyg, ställer höga
krav på nya kunskaper och olika kompetenser, liksom arbetets framgång
också är beroende av operatörernas engagemang, servicekänsla, lyssnarförmåga, stresstålighet och samarbetsförmåga (Brulin, 2003). Medarbetarna på AMS Infocenter upplever att de har frihet i sitt arbete, eget ansvar och vissa möjligheter att påverka den dagliga arbetssituationen, vilket annars inte brukar utgöra den gängse bilden av callcenterarbete (ibid).
Det finns andra studier som ger andra bilder av callcentermiljön, bilder
som förmedlar mycket begränsade möjligheter till ansvarstagande, egenkontroll och egna ansvarsområden och där fokus ligger på den kontroll
och övervakning som finns i callcenterorganisationer, relaterat till monotoni och de anställdas hälsa (Toomingas et al, 2003).
Ytterligare en skillnad gentemot äldre tiders tayloristiskt inspirerade
arbetsorganisationer är att det idag i viss utsträckning också förväntas av
operatörerna eller säljarna, att de är med och påverkar arbetssituationen
och utvecklingen av arbetet (Brulin, 2003). De samhälleliga värderingarna talar för att människor ska vara delaktiga, vilja utöva inflytande
och uppfattas som mer än utbytbara maskindelar. Förväntningarna på
dem som befinner sig närmast kunden har därför på sätt och vis indirekt
förändrats och det ansvarstagande som är efterfrågat omfattar delvis mer
än själva arbetsuppgiften trots att den grundläggande organisationsfilosofin är av ett annat slag. Förutom krav på effektiva medarbetare som
är kompetenta att hantera de direkta och återkommande arbetsuppgifterna
ställs implicita krav på medarbetare som är motiverade och kapabla att
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vara delaktiga samt motiverade och har förmåga att ta ett aktivt medarbetaransvar. Likaså finns det då krav på en arbetsledning som är beredd att ge tillåtelse och skapa förutsättningar för ett utvecklat medarbetaransvar.
En sammanfattning av litteraturen omkring det som kan benämnas
som callcenterpraktiken visar att människor som arbetar där till stor del
har begränsade, monotona och rutiniserade arbetsuppgifter även om en
viss heterogenitet kan sägas råda. Det råder ofta en tydlig uppdelning
mellan de som planerar och de som utför det som någon annan har tänkt
ut. Det finns också ett påfallande tekniskt inslag i callcenter som både
visar sig i arbetsuppgiftens direkta karaktär men också i den interna
styrningen, vilket både handlar om arbetsgivarens möjligheter att kontrollera det arbetstagaren gör under en arbetsdag liksom en kontroll av
de resultat som presteras. Målstyrningen är i de flesta fall kvantitativ och
den har en framträdande plats i callcentermedarbetarens vardag.
Uppföljningen av mål och resultat är ofta detaljerad vilket till viss del
kan ses som ett resultat av de höga kraven på kostnadseffektivitet. Utrymmet för ansvarstagande i medarbetarrollen är därför till viss del begränsat och individens roll är utifrån detta till viss del underordnad den
organisatoriska styrningen.

1.1.1 Medarbetaransvar i tidigare forskning
Medarbetarskap och medarbetaransvar kan beskrivas som ett nyligen
fokuserat område inom management- och organisationsforskning där
individens roll är utvidgad, hennes kontroll fokuserad och organisationens tillit ett viktigt inslag (Tengblad, 2003). Flera forskare har fokuserat
på medarbetarskapsbegreppet och det har handlat om alltifrån konkreta
konsultråd om hur medarbetare bäst bör utvecklas till vilka krav som
ställs på individen (Reinholdsson, 1996; Bandhold, 1997), men också
om vad ett medarbetarskapsbegrepp innebär ur organisatorisk synvinkel
(Johansson, 2001; Hällsten och Tengblad 2002; Tengblad, 2003). Medarbetarskap har ibland både definitionsmässigt och innehållsmässigt översatts till det engelskspråkiga begreppet empowerment vilket dock inte är
helt oproblematiskt. Men om man ser medarbetarskap och medarbetaransvar relaterade till detta så blir den tidigare forskningen på området
betydligt mer omfattande (Bowen & Lawler, 1992; Potterfield, 1999;
Spreitzer, 1995; Kinlaw, 1995). Hällsten som har studerat chefers konstruktion av personalansvar i sin doktorsavhandling konstaterar att när
ansvaret blir personligt, blir det också tydligare att man har ansvar för
varandra, ett medarbetaransvar (Hällsten, 2003: 210). Man tar då an-
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svar för varandra. I hans resonemang, vilket jag återkommer till i kapitel
två, är inte det viktigaste vad man har för ansvar utan vad man tar för
ansvar vilket innebär att utnämningar och funktionsindelningar inte enbart reglerar ansvarstagandet.
Ansvar har också varit aktuellt i tidigare managementstudier där individens betydelse för resultatet särskilt fokuserats (Argyris, 1957;
McGregor 1957b; 1960; Likert 1961). McGregors tes, som kan ses som
en föregångare till många av dagens managementtankar om
empowerment, gick ut på att människor vill ta ansvar och är kapabla till
detta om de ges möjligheter. Tidigare managementstudier (jfr Taylor, 1911)
hade, enligt McGregor, inte denna syn utan var istället formade så att
motsatsen antogs vilket enligt honom skulle leda till frustrerade medarbetare och en negativ utveckling av företagets effektivitet och kvalitet.
Likaså menade Argyris att dåtidens management inte i tillräckligt hög
utsträckning tog hänsyn till de fördelar som ökad makt och ökat ansvarstagande hos medarbetarna kunde innebära både för organisationen
och för individen. En större tilltro till medarbetarnas förmågor, har därför vid sidan om de rent mänskliga aspekterna och de positiva effekter
som detta innebär för individens hälsa, också ofta setts som någonting
som bör övervägas av rent företagsekonomiska skäl. De ekonomiska villkor som företag har att svara upp mot får av naturlig anledning en framskjuten plats i de beslut som fattas. Ett av argumenten för att öka människors förmåga till eget ansvarstagande i arbetssituationen har varit att
företag och organisationer på grund av yttre omvärldsförklaringar tvingats till ett ökat individfokus. Ur ett ledningsperspektiv har således den
mest citerade anledningen varit att detta ger fördelar vid mötet med den
ökade konkurrensen, globaliseringen samt de många och snabba
omvärldsförändringar som under de senaste åren avlöst varandra (Bowen
& Lawler, 1992; Potterfield, 1999; Spreitzer, 1995; Coleman, 1996). Externa förutsättningar har således tvingat fram sätt att hantera krav på
flexibilitet och förändring vilket har bidragit till ett mer intensivt fokus
på individen som resurs på ett helt annat sätt än tidigare (Potterfield,
1999). Utifrån en sådan managementsyn blir medarbetarnas engagemang
och förmåga till initiativ och kreativitet en tillgång för organisationen
(Bowen & Lawler, 1992). Ansvar är ett vittomfattande begrepp och ur
ett managementperspektiv kan det därför ses som positivt och därmed
utgöra en ”latent resurs och kompetens” för organisationen (Johansson,
1998: 340).
I arbetslivsforskningen har också ansvar, delaktighet och inflytande
ofta setts som positivt och utvecklande i människans liv och brist på

22

Manus/helén

22

05-03-18, 14.07

dessa aspekter i arbetslivet har ofta ansetts leda till ohälsa och utarmning. På senare år, i samband med alarmerande ohälsostatistik, har dock
andra sidor av ansvarstagande, delaktighet och inflytande fokuserats och
ett övermått av dessa aspekter kan också det leda till ohälsa. Det har då
ofta relaterats till senare års managementtrender såsom till exempel
downsizing.
Under 1970-talet var ansvar, delaktighet och inflytande högaktuella
begrepp då lagar som MBL, LAS och AML skapades och idéer om självstyrande grupper, kvalitetscirklar och arbetstagarinflytande var i ropet.
Företagsdemokrati blev då också ett av de snabbt uppseglande intresseområdena (Tengblad, 2003). Individernas ökade ansvarstagande och inflytande fanns då med i utgångspunkterna och det var under 1960-talet
som fokus skiftade från ett ensidigt företagsledningsperspektiv till förmån för ett arbetstagar- och samhällsperspektiv (ibid).
Ett sätt att se på medarbetaransvar och medarbetarskap representeras av ovan refererade forskare, där Stefan Tengblad, som i sin senaste
bok om arbetstagarens roll och dess utveckling, menar att medarbetaransvar och medarbetarskap syftar till att utöka individens aktiva roll i
verksamheten men också till en anpassning till rådande företagsnormer
(Tengblad, 2003: 134)6. Arbetsuppgiften är då bara ett av de områden
man som medarbetare har ansvar för. Tengblad menar med utgångspunkt
i en studie gjord inom revisorsbranschen, att medarbetarna även anpassade sig till företagets normer genom att på eget initiativ och utan extra
ersättning, arbeta för att nå företagets uppsatta mål (ibid: 134). Marie
Aurells studie om städare visar på ett liknande fenomen där kvinnorna i
organisationen arbetade oavlönad övertid för att göra klart sina arbetsuppgifter och på så sätt skapade sin identitet i yrkesrollen (Aurell, 2001).
Även Ulla Johansson, som i sin doktorsavhandling om fastighetsskötare
som tilldelats ett större ansvarsområde, menar att ansvar och identitet
har en stark koppling till varandra (Johansson, 1998). Medarbetaransvar
kan ur den synvinkeln ses som ett individualiserat ansvarstagande men
också som ett socialt konstruerat fenomen som skapas i interaktion med
den övriga miljön. Hällsten & Tengblad (2002) menar att medarbetaransvaret bland annat omfattar ett enskilt ansvar för de arbetsuppgifter
man utför men man har också ansvar gentemot andra aktörer. Det finns
i medarbetaransvarsresonemanget en syn på ett utvidgat ansvarstagande
i förhållande till organisation, chef, kollegor och det egna privatlivet/familjen och medarbetaransvaret ska således ses i förhållande till dessa aspekter.
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”I en organisation med ett välutvecklat medarbetarskap är medarbetarna,
förutom att de tar ett stort ansvar för sitt arbete, också måna om att samverka med kollegor och att bidra till en god stämning och kamratskap på
arbetsplatsen. I det goda medarbetarskapet försöker medarbetaren finna
en balans mellan att vara lojal mot arbetsgivaren, mot arbetskollegorna
men också mot sig själv som individ och sin familj”
(Stefan Tengblad, Den myndige medarbetaren, 2003: 15).

Detta kan visualiseras med hjälp av följande figur:

Figur 1. Medarbetaransvar och den omkringliggande sfären (baserad på Tengblad,
2003, Hällsten & Tengblad, 2002)

Denna syn på medarbetaransvar överensstämmer också i stort sett med
det som de kallar för medarbetarskap och som med hjälp av en övergripande definition kan beskrivas som, det sätt som medarbetaren hanterar
sin medarbetarroll på. Medarbetaransvar och ett väl utvecklat medarbetarskap ställer dock krav på en organisation som är villig att ge tillåtelse
till medarbetare att utveckla sina egna förmågor vilket i praktiken är
relaterat till styrning och ledarskap som ger förutsättningar för detta (ibid).
Medarbetarskap och ett utvecklat medarbetaransvar grundar sig enligt
Tengblads resonemang, på hög organisatorisk tillit medarbetares samt
förmåga till ansvarstagande och det kräver både en mänsklig och en organisatorisk mognad. Ett medarbetarskap kan då ses som någonting som
utvecklas gradvis men beroende av verksamhetens art kan utvecklingen
stanna av på ett trappsteg och istället utvecklas inom spannet (Tengblad,
2003: 156). En utveckling av människors vilja och förmåga är således
centralt och en utveckling av ett medarbetarskap kräver med detta synsätt också företagsledningens vilja och förmåga att förlita sig på medarbetarna och en tro på denna typ av styrning som strategi.
Uttrycket det myndiga medarbetarskapet (Johansson, 2001) syftar
också till ett ansvarstagande i medarbetarskapsrollen, men ett ansvarsta-
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gande som utgår från att människor är kapabla att axla en medarbetarroll som ställer krav på ett vidare ansvarstagande än kring den egna sfären. I detta resonemang ligger tyngdpunkten på organisationens förtroende för den individuella medarbetarens förmåga att ta ansvar och ha
förmåga till ansvarstagande om hon ges tillåtelse till detta vilket då ska
ses som en förutsättning för den rationella organisationen (Johansson,
2001: 113). Johansson poängterar i synen på det myndiga medarbetarskapet att medarbetaren sätter sig över organisationens mål om det gagnar ett högre syfte. Här kan olika perspektiv på medarbetarskapsbegreppet
och medarbetaransvarsbegreppet skönjas beroende på var fokus ligger i
resonemangen. I Tengblads resonemang ligger tyngdpunkten på organisationens tillit och medarbetarens förmåga till ansvarstagande (Tengblad,
2003: 155) medan Johansson ser det myndiga medarbetarskapet som ett
ansvarstagande med tydligare moraliska kopplingar och hänsynstagande
till samhället i stort, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med organisationens eller företagets direkta intressen.
En annan av inriktningarna på forskningen omkring ledar- och medarbetarrelationer har handlat om individualiseringen av medarbetarna
och då relaterat till psykologiska kontrakt (Mumford, 1995; Welch &
Leighton, 1996; Hiltrop, 1996; Isaksson, 2003). Den funktionella nyttan
med det psykologiska kontraktet har varit att på förhand försäkra sig
om lojala medarbetare och vad dessa kan ge arbetsgivaren. Detta kan i
viss mån också relateras till organisationens krav på ett medarbetarskap
med utgångspunkt i lojalitet och engagemang. De psykologiska kontrakten har kritiserats för att vara alltför individualiserande och på ett
manipulativt sätt kräva totalt engagemang med enbart företagets bästa i
blickfånget. I viss mån kan även medarbetaransvar placeras in under detta
paraply med tanke på den individualisering som ligger implicit i begreppet och det informellt styrda agerande som detta skulle kunna leda till.
Tengblad, som i sitt resonemang utgår från att medarbetarskap och
dess olika utvecklingsstadier är relaterade till organisationens tillit, ledarskapet och medarbetarens egen förmåga till ansvarstagande, beskriver det traditionella medarbetarskapet som ett stadium då medarbetarrollen skapas i en situation då organisationen har behållit den traditionella arbetsuppdelningen med tjänstemän som har ansvar för planering
och arbetare som ansvarar för produktionsarbetet. Arbetsledarfunktionen
är i Tengblads beskrivning av det traditionella medarbetarskapet, också
av ett mycket traditionellt slag. Medarbetarrollen blir i denna situation
passiv (ibid: 2003: 147). Det existerar inte heller några större ansträng-
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ningar till förändringar av detta. Det utökade medarbetaransvaret ställer
dock stora krav på ett ledarskap som är stödjande men inte direktstyrande.

1.2 Forskningsfråga, syfte och förväntat bidrag
Studiens mest centrala begrepp är just medarbetaransvar vilket
problematiseras utifrån tanken om att det både finns ett givet och ett
taget ansvar och att detta är grunden för medarbetaransvar i en
arbetsrelation. Det finns ansvar som är givet av organisationen och det
finns individer som tar det ansvar som är dem givet. Men hur ser det
givna ansvaret ut i callcenterorganisationen och vad kännetecknar det
ansvar medarbetarna i samma organisation tar? I callcenter, som har
många kännetecknande drag från Taylors tidiga 1900-tals idéer om rationell massproduktion, kan individens ansvarstagande antas vara begränsat till själva arbetsuppgiften. Samtidigt har dessa organisationer
utvecklats i en tid då det ställs andra krav på medarbetares ansvarstagande och förhållningssätt, det lägsta accepterade ansvarstagandet har
förändrats (Brulin, 2003, Tengblad, 2003, Levi, 2000). Utifrån ovanstående blir det intressant att fundera över medarbetaransvaret och dess
karaktär i callcenter vilket vid första anblicken verkar vara så styrt och
begränsat utifrån ovanstående resonemang. Därmed är jag tillbaka till
studiens forskningsfråga och syftet med studien:
Hur tar sig medarbetaransvar uttryck i callcenterpraktiken?
Svaren kommer att sökas utifrån en teoretisk referensram om ansvar och
den begreppsapparat som explicit kommer att användas, är hämtad från
Gunilla Silfverberg (1996), som utvecklat begreppen tillskrivet, ålagt och
iklädande ansvar.7 Resonemangen utgår från att ansvar är normrelaterat
(Bovens, 1998, Johansson, 1998) och att man vid sidan av det ansvar
man blivit tillskriven och ålagd också ikläder sig ansvar på andra grunder (Silfverberg, 1996). Det tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret
samverkar och bidrar till det medarbetaransvar som skapas i callcenter.
Syftet med studien är att beskriva hur medarbetaransvar tar sig uttryck i callcentermedarbetarens arbetssituation och därmed också skapa
en ökad förståelse för vad medarbetaransvar är och kan vara i callcenter.
Förutom intresset som medarbetarna i de båda medverkande kundtjänstorganisationerna har för medarbetaransvar i sina verksamheter, finns en
ambition att skapa bättre kännedom om ansvar och ansvarstagande i
callcenterpraktiken. Bovens (1998) menar att ansvar utvecklas i varje
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specifik kontext och att kontexten och dess karakteristiska drag då blir
intressanta i sammanhanget (Bovens, 1998: 22). Det huvudsakliga bidraget i studien är beskrivningen över medarbetaransvar i callcenterkontexten
som till synes verkar starkt styrd och begränsad i sin karaktär men samtidigt har utvecklats i en tid då människor förväntas ta ansvar för mer än
själva arbetsuppgiften och även själva har förväntningar på vad arbete
ska ge.

1.3 Avgränsningar
Studien handlar om medarbetaransvar och hur medarbetare i två
callcenterorganisationer både ges och tar ansvar. En avgränsning som
bör noteras är att studien är fokuserad på det huvudsakliga produktionsarbetet8 inom dessa verksamheter. Det finns naturligtvis fler medarbetare i företagen såsom till exempel, ekonomer, IT-administratörer, personaladministratörer, lönehandläggare med flera som inte medverkar i undersökningen.

1.4 Studiens fortsatta disposition
Jag har valt att se studien som tre sammanlänkade delar, del ett, del två,
och del tre. Del ett har, som jag redan beskrivit, tre kapitel som ger en
bakgrund till problemet, utvecklar de för studien så centrala begreppen
och efter detta leder fram till den undersöknings- och beskrivningsmodell
över medarbetaransvar i callcenter. Likaså finns i denna del beskrivningar
över hur undersökningarna har gått till och de val som har gjorts under
arbetets gång. Del två innehåller beskrivningarna över ansvar och ansvarstagande i de två medverkande företagen och hur medarbetarna där
ser på ansvar. De empiriska beskrivningarna är omfattande och en stor
del av materialet utgår från hur medarbetarna själva har resonerat i olika
arbetsrelaterade frågor. I del tre gör jag en tillbakablick på det som framkommit i empirin och då utifrån den teoretiska referensramen om ansvar. Analysen utgår från den beskrivnings- och undersökningsmodell
som presenteras i kapitel 2.5.1. Den avslutande delen av studien lyfter
tillbaka slutsatserna till den utgångspunkt som varit central för forskningsfrågan, spänningsförhållandet mellan styrningen av callcenter, företagens
krav på ansvarstagande medarbetare och människors vilja till ansvarstagande i sin medarbetarroll. Avsnittet avslutas med tankar om hur denna
studie kan leda till nya undersökningar.
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Noter
1

De senaste decenniernas teknikutveckling har bland annat bidragit till utveckling av det traditionella kundservicearbetet. Kundtjänstarbete som karakteriseras av hög grad av olika typer av teknologi ingår här i begreppet callcenter (Betts,
Meadows & Walley, 2000). En definition av denna typ av kundtjänstarbete presenteras längre fram i arbetet. Jag kommer dock genomgående att skriva callcenter
och använder det som ett samlingsnamn även för liknande företeelser såsom till
exempel contact center, kundcenter, telemarketing osv.
2
Forskningsfrågan utvecklas i delfrågor efter den teoretiska genomgången av
ansvarsbegreppet i avsnitt 2.5.1.
3
Detta har framkommit vid de empiriska undersökningarna på Sitel Nordic,
utvecklas i kapitel 5.
4
Automatic Call Director, en teknik som fördelar telefonsamtalen internt till
lediga operatörer eller till ”rätt” operatör.
5
Se vidare avsnitt 3.1.1, Val av empiriskt fält.
6
Hällsten & Tengblad, 2002, finns också studier som visar detta. Studierna
ingår i en slutrapport i forskningsprojektet Effekter av decentraliserat/lokalt
personalansvar, EDEPA-studien.
7
Med produktionsarbete menar jag i detta sammanhang de medarbetare som
arbetar med kunder i telefonin eller nära detta arbete, det vill säga även
avdelningschefer och gruppchefer med ansvar för projekt och telefonigrupper.
8
Gunilla Silfverbergs resonemang baseras på Ulla Holm (1993).
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2 Ansvar
Ansvar är ett fenomen som kan ta sig uttryck på många olika sätt
vilket i sig kan innebära svårigheter med att studera det. I det här fallet
har aktören, callcentermedarbetaren, setts som en ständig deltagare i det
som händer inom verksamheten vilket också medför att man är en medskapare till det medarbetaransvar som skapas. Fisscher, Nijhof & Steensma
(2003) har i likhet med Brytting (1997) studerat vad i den sociala kontexten som har betydelse för ansvarstagande och i synnerhet moraliskt
ansvarstagande. De menar att det både är individuella faktorer liksom
yttre omständigheter som i ett samspel inverkar och formar medarbetarnas
ansvarstagande handlingar. Ansvarstagande handlingar är enligt Fisscher
et al (2003) påverkade av beslutsprocesser, den operationella styrningen
i organisationen liksom av rättviseaspekter. Därför är det av vikt att utveckla förståelse för hur ansvar både kan förstärkas och försvagas och
hur individen och den sociala kontexten samspelar i denna process (Adams
& Balfour, 1998). De organisatoriska förutsättningar som beskrivits i
kapitel ett kan utifrån detta ses som strukturella förutsättningar vilka
medverkar i de ansvarsskapande processerna. Medarbetare i en organisation är medaktörer och skapar också informella strukturer i organisationer liksom de också kan påverka de formella strukturernas praktiska
utformning (Sandberg, 2000: 211). Dessa strukturer kan ses som objektiva, vilka då finns, är entydiga och bidrar till ett visst utfall. Att till
exempel vara tilldelad ett ansvar kan uppfattas på olika sätt oavsett om
ansvaret är uttalat eller outtalat. Meningen med ansvaret och tilldelningen
av ansvar får olika skepnader beroende av situationen, samt erfarenhet
och praktiskt handlande (Johansson, 1998; Hällsten, 2003). Den organisatoriska kontexten kan upplevas som en objektiv verklighet men
individernas subjektiva föreställningar kan vävas in i sammanhanget och
blir då av betydelse för det ansvarstagande som skapas. Slutsatsen är att
medarbetaransvar utifrån detta synsätt är ett ansvar som utvecklas i varje
specifik kontext och att kontexten och dess karakteristiska drag blir intressant i sammanhanget (Bovens, 1998: 22).

2.1 Struktur
Struktur kan definieras som ”en sammanhängande inre uppbyggnad hos
delarna i en helhet” (Norstedts Stora svenska ordbok ur Sandberg, 2000).
Ontologiska antaganden och skillnader har ofta format strukturbegreppets
mer specifika definitioner inom samhällsvetenskapen (ibid). Organisationers formella struktur har traditionellt betraktats som ett verktyg som
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företagsledningen förfogat över för att samordna och styra mot ett specifikt mål (Sandberg, 2000). Detta har också medverkat till att forskning
om organisationsstrukturer historiskt sett varit huvudsakligen rationalistisk och fokuserad på design (Sandberg, 2000). Utifrån detta synsätt är
strukturen ett objekt som påverkar och leder till ett visst resultat. Strukturen har då en determinerande funktion som endera stödjer eller förhindrar individers handlingar vilket kan ses som ett reducerande synsätt –
om man utgår från att individen är kapabel till handling och egna val.
Utifrån detta sätt att se på strukturer så skulle en viss ansvarsstruktur
kunna iakttagas och hypoteser om ansvar skulle kunna genereras utifrån
denna strukturs specifika egenskaper. Enbart de strukturella aspekterna
påverkar det ansvar som människor har och tar. De strukturella förhållandena är dock svåra att avskilja från processen och människors erfarenheter och föreställningar spelar in (Sandberg, 2000: 3). Synen på struktur i ett omvänt förhållande, där individen inte påverkas alls av strukturella förhållanden är också det en reducerande bild som känns alltför
ensidig för att den ska vara lämplig för denna studies syfte och frågeställning.
Ett annat sätt att se på organisationens formella strukturer är att uppfatta dessa som mer abstrakta fenomen, strukturen existerar inte utan
individen som är med och ger strukturen mening (Sandberg, 2000: 2).
Denna forskningstradition fokuserar mer på strukturernas tillblivelse än
på deras varande. Sociala aspekter har ofta varit i blickfånget. Strukturen finns inte oberoende av individen utan dennes handlingar producerar
och reproducerar de strukturer som byggs upp och utvecklas i organisationen. Organisationsstrukturella egenskaper och begrepp kan därför inte
separeras från individernas erfarenheter och föreställningar (Sandberg;
2000: 3). Människor agerar såsom om det fanns en fysisk struktur därför
att de har skapat föreställningar om hur denna ser ut (ibid). Den organisatoriska kontexten kan delvis uppfattas som en objektiv verklighet men
individernas tolkningar av denna och deras subjektiva uppfattningar om
strukturerna har således betydelse för medarbetaransvaret. Ansvarstagande och medarbetaransvar kan därför ses som socialt konstruerade
fenomen vars mening delvis kommer från aktörernas tolkningar av
strukturerna. Det är i interaktionen mellan individ och struktur som det
sociala fenomenet skapas (Berger & Luckmann, 1966). Med den utgångspunkten blir medarbetaransvar ett resultat av strukturerna men också av
individernas uppfattningar om strukturerna.
I en undersökning av vilka strukturella förhållanden som stödjer moraliskt beteende i arbetslivet konstateras att den organisatoriska kontexten
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och dess uppbyggnad är väsentlig (Brytting, 1997). Vid sidan av att värderingar och ett moraliskt beteende kan ses som produkter av den vardagliga praktiken så påverkar den organisatoriska kontexten utfallet.
Således är det både de formella strukturerna liksom processuella förhållanden som har betydelse för moraliskt beteende i arbetslivet (ibid). Liknande resonemang delas av Löwstedt (1995) och Hellqvist (1997) som
menar att organisationsprocesserna både innefattar en planerad organisering liksom det finns en viss självorganisering. Det är båda dessa aspekter som skapar det praktiska utfallet vilket dock inte sker i ett socialt
vakuum (Löwstedt, 1995). Synsättet i studien grundar sig således i att
strukturerna och individernas uppfattningar om ansvarstagande har betydelse för det medarbetaransvar som skapas inom organisationen.
Strukturerna och individernas uppfattningar om dessa strukturer har
därmed både en möjliggörande och en begränsande roll för organisationen (Parker, 2000). En del av medarbetaransvaret kan man därför hitta i
de formella strukturerna. Det är den del av medarbetaransvaret som finns
att finna i uttalade regler, arbetsbeskrivningar och policys, det ansvar
som någon, i det här fallet företagets företrädare, gett till en medarbetare. Både de formella strukturerna och individens sätt att tolka det givna
ansvaret har därför betydelse för studiens analys och slutsatser om hur
medarbetaransvar tar sig uttryck i callcenterpraktiken.

2.1.1 Föreställningar om ansvar – aktörernas bild
Både ansvar och medarbetaransvar kan därmed ses som socialt konstruerade fenomen. Kännetecknande för det socialt konstruerade fenomenet
är att det inte kan existera utan att människor skapar dem (Gilje &
Grimen, 1992: 227). Människors tankar och attityder till fenomenet bidrar också till dess kvarvarande existens. Individen är i centrum genom
dennes attityder och uppfattningar (ibid). Vi har alla olika erfarenheter
och uppfattar den omkringliggande miljön på olika sätt. Aktörernas perspektiv blir i detta sammanhang viktiga att belysa och fokusera (Berger
& Luckmann, 1966; Weick, 1979, 1995; Norén, 1995). Utifrån detta
synsätt så är aktörernas syn på strukturerna en synvinkel som är viktig
att belysa för att kunna säga någonting om medarbetaransvarets karaktär och förutsättningar i den specifika kontexten. Vad som kännetecknar
medarbetaransvar i callcenter kan således förstås utifrån ett perspektiv
där aktörernas föreställningar belyses och analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Individens förhållningssätt kan ses som en del av en
kedja där föreställningar och handlingar formas i samspelet med den
omgivande miljön.
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2.2 Ansvarsbegreppet
Studiens mest centrala begrepp är medarbetaransvar vilket diskuteras
utifrån vad det kan vara och hur det praktiskt tar sig uttryck i medarbetarnas vardagliga arbetssituation. Det är rent semantiskt ett sammansatt ord baserat på medarbetare och ansvar. Det är således inom ramen för anställningsförhållandet som medarbetaransvar ska förstås även
om det man har ansvar för eller förutsättningarna för medarbetaransvar
också kan sökas i sammanhanget runt omkring medarbetaren och det
ansvar som är efterfrågat av ett antal aktörer. Tengblad och Hällsten
(2002) fokuserar på att ansvaret skapas i interaktion mellan ett antal
aktörer där ansvarsförhållandet sträcker sig utanför arbetssituationen och
till exempel inbegriper den anställdes familj. Gunilla Silfverberg, etikforskare, har i sin doktorsavhandling om yrkesetik i hemtjänsten, använt
en etisk referensram och utvecklat begreppen tillskrivet, ålagt och iklädande ansvar för att beskriva en ansvarsrelation och hur ansvarstagande
kan utvecklas inom en yrkeskategori (Silfverberg, 1996). Grundresonemanget, som härstammar från Ulla Holm (1993) grundas på att
människor kan tillskrivas, åläggas eller ikläda sig ansvar för sina handlingar. Denna modell för att beskriva en ansvarsrelation använder också
Hällsten (2003) i sin doktorsavhandling om hur personalansvar konstrueras. Jag har valt att studera ansvarsrelationen utifrån tanken om att ett
visst ansvar är givet medarbetaren vilket jag i det här fallet likställer med
Silfverbergs tanke om att människor kan tillskrivas och åläggas ansvar
och att någon annan formulerar omfattningen på ansvaret. Hällsten utvecklar tanken och menar att, att tillskrivas och att åläggas ansvar för
sina handlingar ”fokuserar ett strategiskt ovanifrånperspektiv där någon
tilldelar andra ansvar medan det andra, att ikläda inriktas på individers
eget tagande av ansvar i specifika situationer” (Hällsten, 2003: 76). Med
utgångspunkt i en teoretisk referensram om ansvar diskuteras hur det
tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret samverkar och skapar medarbetaransvar i callcenterkontexten. Men innan denna mer ingående redogörelse ska först själva ansvarsbegreppet fokuseras.

2.2.1. Responsibility och det näraliggande accountability
Att ta sig an ansvarsproblematik är en rejäl utmaning i sig. Hällsten skriver i sin doktorsavhandling om personalansvar:
”Ansvarsbegreppet kan således uppfattas på olika sätt och är omgivet av
en viss ambivalens”
(Hällsten, 2003: 78).
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För den som har försökt att sätta sig in i vad ansvar kan betyda och vilka
dess dimensioner är, så kan ingenting vara mer tydligt. Ansvar är vid
sidan av frihet, jämlikhet och solidaritet, ett av de ”stora” och ”viktiga”
orden. Eller som Mark Bovens uttrycker det:
“It is one of those big political words that is easily said but whose precise
meaning is only too often obscure”
(Bovens 1998: 22).

Bovens menar att ansvar är centralt i alla stora och övergripande rättsliga, politiska och moraliska idéströmningar. Johansson (1998: 339) konstaterar att ansvar är ett ”symboliskt laddat begrepp” vilket ”utgör en
hörnsten i den organisatoriska verklighetskonstruktionen”. Individerna
identifierar sig med ansvarsbegreppet vilket därför bidrar till rekonstruktionen av arbetsuppgifterna och den egna rollen som medarbetare. En
nyckelaktivitet i hennes resonemang om ansvar är själva svarandet. Det
är svarandet som konstituerar konstruktionen av den ansvarsfulla individen (Johansson, 1998).
I den lexikaliska betydelsen av ordet är även svaret och svarandet
centralt. I Svenska Akademins ordbok förklaras vad ansvar kan betyda i
olika sammanhang. Ansvar kan dels betyda att kräva svar av någon eller
ställa någon till svars, man fordrar ett svar. Ansvaret kännetecknas då av
att kravet kommer utifrån. Ytterligare en betydelse av ansvarsbegreppet
där kravet på svar kommer utifrån är ansvar i betydelsen att någon har
skyldighet att stå till svars för sitt agerande och den eller det som man
svarar inför kan se mycket olika ut. Ansvar förklaras också som en juridiskt vägledande term där individen har att svara mot rättsliga lagar. Om
svarandet sker på ett sådant sätt att det bryter mot reglerna leder det till
konsekvenser i form av påföljder. Även detta beskriver svar som är
indikerade utifrån. Ansvarsbegreppet har också i vissa fall en tydlig koppling till ekonomi och redovisning där man har skyldighet att redovisa
och sköta ekonomiska betalningar. Denna ansvarsbetydelse kan också
ses som att agera och svara upp till yttre ställda premisser.
I forskning om ansvar och ansvarighet inom det företagsekonomiska
ämnet har det ibland gjorts skillnad mellan de engelska orden responsibility
och accountability. Det senare har ofta kopplats samman med redovisningssystem (Johansson, 1998: 55; Lindholm, 2003: 24) och har fått betyda att svara gentemot eller redovisa inför1. Sammanfattningsvis kan
sägas att den allmänna betydelsen av ansvar mest går ut på en skyldighet
att stå till svars för något men också en skyldighet att ta konsekvenserna
av ett agerande.
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Lindholm (2003) liksom Johansson (1998) och Bovens (1998) diskuterar svårigheterna med att särskilja begreppen responsibility och
accountability åt på ett meningsfullt sätt. Lindholm skiljer på begreppen
genom att översätta responsibility till svenskans ansvar och accountability
till ansvarighet. Lindholm (2003) menar dock att skillnaden mellan orden ansvar och ansvarighet i det svenska språket är långt ifrån självklar.
Detta får stöd i Norstedts engelsk-svenska ordbok där översättningen
följer denna indelning med det tillägget att responsibility översätts till
både ansvar och ansvarighet på svenska. Den innehållsmässiga distinktionen mellan ansvar och ansvarighet menar Lindholm, med stöd i
Mouritsen (1997) finns i uppkomsten av ansvaret. Hon menar att av de
båda begreppen, är ansvar någonting som kan tilldelas en aktör, till exempel inom ramen för en organisation eller en hierarki. Ansvarigheten
däremot är den process som ”som utgår från en eller flera grundläggande
idéer och varigenom en aktör tillerkänns trovärdighet” (Lindholm, 2003:
8). I detta resonemang är ansvar någonting som är givet vilket också
innebär att ansvar inte behöver vara givet av någon och frånvaro av ansvar är därmed möjligt. Närvaro av grundläggande idéer finns däremot
alltid och det är därför inte möjligt att tala om frånvaro av ansvarighet.
Ansvar är något som kan ges av någon medan ansvarighet istället utgörs
av människors behov av att rättfärdiga och försvara en handling. Förklaringar blir uttryck för ett rättfärdigande för att skapa trovärdighet. Grundläggande idéer om vad som är rätt i relationerna mellan aktörer är kännetecknande för ansvarigheten.
Johansson (1998) uppmärksammar också svårigheterna med att skilja
mellan de olika engelska orden för ansvar. I hennes jämförelse är tillståndet att vara centralt. To be responsible menar hon är en allmän plikt att
kunna svara medan to be accountable i förekommande fall oftast kopplas till explicita redovisningssystem och därmed har en underordnad betydelse. Även Mark Bovens gör i sin bok The quest for responsibility en
liknande distinktion där responsibility är det överordnade begreppet,
medan accountability ska ses som en underkategori till detta, han kallar
det passive responsibility (Bovens, 1998; 26ff). Andra forskare har sett
förhållandet mellan begreppen omvänt då accountability istället givits en
större betydelse såtillvida att det påkallat högre krav än det underordnade responsibility (Hoskins, 1996; Coy & Pratt, 1998). Responsibility
är då starkt relaterat till en specifik uppgift.
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2.3 Ansvarsgivande – det tillskrivna och ålagda ansvaret
En yrkesroll och att vara medarbetare innebär alltid någon form av medföljande ansvar och krav på ansvarstagande. Någon form av ansvar medföljer således alltid medarbetarskapet oavsett om det kommer utifrån eller inifrån individen. Silfverberg (1996) som studerade yrkesetik i hemtjänsten kopplar samman ansvar och etik. Hennes tankar om ansvar utgår från att yrkesutövare kan tillskrivas, åläggas och ikläda sig ansvar för
sina handlingar (Silfverberg, 1996: 142). Det tillskrivna och ålagda ansvaret har någon annan person utanför individen fattat beslut om och
Hällsten beskrev det som ”ett strategiskt ovanifrån perspektiv”. Att tillskrivas ansvar och att åläggas ansvar är någonting som den enskilde individen inte har full kontroll över utan någon annan ger ramarna för
ansvaret. Hällsten (2003) som använt samma uppdelning i sin studie över
personalansvar utifrån ett etiskt perspektiv, poängterar att tänkandet i
fallet med det tillskrivna och ålagda ansvaret är avskiljt från själva handlingen. I praktiken innebär detta att någon tänker ut ett lämpligt handlingssätt och någon annan har att utföra det (Hällsten, 2003: 185).
Det tillskrivna och ålagda ansvaret är också ett begränsat ansvar som
enbart handlar om att ha och inte om att ta vilket bidrar till
osjälvständigheten. Det tillskrivna ansvaret blir i detta fall i princip överensstämmande med Johanssons sätt att beskriva ansvarets olika delar
(1998). Hon menar att ett sätt att ta sig an ansvar är att uttrycka vad
man själv ska ha ansvar för. Vad har jag som arbetstagare själv ansvar för
att göra? Det här ansvarssynsättet – menar hon – har blivit särskilt stort
inom företagsekonomiämnet och hon kallar det för ”en företagsekonomisk ansvarsdiskurs” (1998: 70). Detta kan också kopplas tillbaka till
Taylors idéer. Även om Taylor förespråkade ansvariga arbetare så fanns
det en tydlig uppdelning mellan vem som hade ansvar och för vad. Den
tayloristiskt analyserade medarbetaren handlar såsom denne är tillsagd
att handla och frångår inte de uttalade reglerna. Johansson kallar detta
för ett slutet system av tillsägelser och instruktioner (1998; 70) och det är
ett system där det existerande ansvaret är fördelat på en mängd specialister. Det innebär också att det med denna typ av styrning finns ett naturligt stöd i och med att kontrollen ligger utanför den egna individen. Det
finns någon annan som tar ansvar för att individen gör det som förväntas. Ansvar är således att göra såsom man blir tillsagd. (Braverman, 1977)
menar i det sammanhanget att medarbetarens egen kunskap och
bedömningsförmåga på detta sätt urholkas. Medarbetarens eget ansvar
ersätts med exakta detaljinstruktioner och tillsägelser om hur arbetet ska
gå till och medarbetarrollen blir passiv. Det handlar enbart om att följa
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instruktioner (Tengblad 2003: 131). Den starka nedtoningen av det personliga ansvaret innebär också en nedtoning av det moraliska ansvaret,
händelserna i Abu Ghraib fängelset i Irak kan få exemplifiera detta. Om
det finns ett bästa och ett rätt sätt att agera, vad har man då att ta ansvar
för? Någon annan än den ansvarstagande individen har redan bestämt
vad som är en korrekt handling. Den självständigt handlande människan
finns i princip inte. Den tayloristiska principen bygger också på att förhållanden styrs hierarkiskt. Resultat- och kvalitetskontroll sker ”uppifrån” av särskilt utsedda och utbildade kontrollanter. Förändringar och
omarbetningar sker i samråd med dessa kontrollanter, vilket underminerar både medarbetarens och kundens roll i sammanhanget.
Hällsten (2003: 36) gör en distinktion mellan att tillskrivas och att
åläggas ansvar vilket Silfverberg inte gör. Den sammanlänkande aspekten mellan det tillskrivna och det ålagda ansvaret är att någon annan
avgör vad som ingår i ansvaret. Det tillskrivna ansvaret, som kan relateras till en ekonomisk språkanvändning, betyder att man gör någon ansvarig för någonting och tillräknar denna person ansvar (jfr to be
accountable). Hällsten beskriver detta som funktionen eller arbetsuppgiften som någon (i en arbetssituation ofta ledningen) har gett till någon.
I Hällstens uppdelning omfattar det tillskrivna ansvaret också sådant som
kan kopplas till ansvar för resurser, måluppfyllelse och ekonomisk utveckling (Hällsten, 2003: 36). Det ålagda ansvaret är också givet från
någon och detta menar Hällsten kan relateras till befogenheter och arbetsuppgifter. Det ålagda ansvaret har då också med plikter, befogenheter och juridik att göra (ibid).

2.4 Ansvarstagande – det iklädande ansvaret
”Responsibility or responsible are terms that express values, but the values
they embody are not generally accepted and differ from time to time, place
to place and speaker to speaker”
(Mark Bovens 1998: 22)

Vid sidan av att människor kan tillskrivas och åläggas ansvar för sina
handlingar så finns det också ett iklädande ansvar som i högre utsträckning är kopplat till den enskilde individen eller gruppen. En fråga inom
organisationsteorins område är just i vilken utsträckning det går att förutsäga människors beteende utifrån de givna strukturerna. En klassisk
studie inom området, där man studerat hur organisationer som har ett
detaljerat och formaliserat sätt att styra verksamheten ändå skapar ut-
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rymme för informella organisationer att utvecklas, är Roethlisbergers och
Dicksons arbete om Hawthorne studierna (1964). Antagandet att människor agerar efter andra logiker än de som genomsyrar ledningens handlingar var då centralt. Studien visade hur människor i formaliserade och
starkt styrda organisationer agerar i enlighet med andra normer än enbart de som ledningen representerar.
Medarbetaren ikläder sig ansvar utifrån vad någon annan har tillskrivit och ålagt henne men kan också utifrån egna överväganden ikläda sig
ansvar som man inte formellt är tvingad eller ombedd att ta (Silfverberg,
1996: 142). Silfverberg menar därför, precis som Johansson (1998) och
Bovens (1998) att ansvaret kan kopplas till normer och värderingar. I
Johanssons resonemang handlar detta om att ansvaret innebär ett sökande efter det förhållningssätt som är normgivande och i förlängningen
medför att medarbetaren självkontrollerar sig i enlighet med de rådande
normerna i företaget (Johansson, 1998). Relaterat till Silfverberg (1996)
är det iklädande ansvaret istället ett svar på de normer som medarbetare
skapar tillsammans med ett antal aktörer i organisationen. Johanssons
sätt att uttrycka ansvarstagande är att individen svarar-an på situationer,
vilket i hennes terminologi präglar ansvarstagandet. Meningen med ansvaret är väsentlig i Johanssons studie av fastighetsskötare som blivit tilldelade ett visst ansvar. I hennes undersökning hade fastighetsskötarnas
ansvar förändrats och de hade fått nya ansvarsområden vilket ledde till
både nya förhållningssätt och ett nytt utförande av arbetet, då de hade
fått ett större uttalat ansvar. Ansvar betyder någonting utöver det som
vid första anblicken är synligt. Johansson (1998) menar att betydelsen av
att ha blivit tilldelad ett ansvar betyder mycket och betydelsen finns där
utan att det för den skull behöver medfölja så mycket formella befogenheter. Genom att man som individ får en ansvarig roll skapar man ett
eget handlings- och befogenhetsutrymme vilket leder till en konstruktion
av sig själv som ansvarig (ibid; 335). Hon menar också att genom att ges
individen ett större ansvar får individen indirekt också en större förmåga
och beredskap att svara på frågor vilket leder till att man inte enbart gör
så som man blivit tillsagd. Individen ikläder sig den ansvariges roll och
ansvarigheten skapas i interaktion med kontexten och övriga aktörer.
Att handla så att det går i samklang med socialt accepterade normer
eller moraliska principer är ett sätt att förstå ansvarstagandet. Johansson
utgår i sina ansvarsresonemang också ifrån att ett visst ansvarstagande
och en viss uppfattning om vad ansvar vid första anblicken är kan sägas
vara för givet tagen. Ansvar har olika betydelser för olika grupper i organisationen. Ledningen kan ha en uppfattning om vilket ansvarstagande
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som förväntas medan varje enskild individ kan ha sin föreställning om
ansvar och dess betydelse. Frihets- och kontrollaspekterna menar Johansson också är centrala i en meningsskapande dimension. Kontrolldimensionen framhävs ofta vid sidan om frihetsaspekten vilket tyder på
ansvarsbegreppets paradoxala natur. Ett givande av ansvar innebär att
friheten i viss mån ökar för den som är skyldig att ta ansvar vilket också
hänger nära samman med kontrollaspekterna. Hennes definition av ansvar är med ledning av detta ”en kreativ koordinering av olika normsystem och regler för hur man ska bete sig” (Johansson, 1998: 242).
Den kontrollerande funktionen består både av att uppdelningen i
ansvarsområden innebär att det uppstår möjligheter att göra uppföljningar
på ett mer individuellt sätt men också att det uppstår en naturlig självkontroll då individen jämför sig själv med normer och värderingar som
är aktuella i den omkringliggande miljön. Johansson menar att ansvarsbegreppet kan vidgas och att det handlar om att svara upp till ett handlande som sker enligt socialt accepterade normer antingen det handlar
om en lagtext eller mer institutionaliserade regler och normer. I det sistnämnda fallet kan de institutionaliserade reglerna och normerna ses utifrån ett samhälleligt perspektiv men också utifrån professionella normer,
till exempel inom en organisation (Johansson 1998: 46). En användning
av begreppet ansvarig kan i praktiken innebära att det sker en konstruktion av självkontrollerande personer då behovet av utifrånkontroll blir
mindre (Johansson, 1998: 55f). Kontrollen sker då istället av medarbetaren själv, utifrån socialt eller professionellt vedertagna normer. Problem
kan uppstå om de vedertagna normerna skiljer sig åt mellan individer
inom en och samma organisation men även mellan organisationen och
individen. Ansvar kan i detta synsätt definieras som att kunna svara för
alternativt försvara sitt handlande (Johansson, 1998: 66). Omgivningens
normer tvingar fram ett accepterat handlande.
Det finns en tydlig etisk och moralisk aspekt av ansvarsbegreppet.
Silfverberg (1996) och Hällsten (2003) utgår från etiken och kopplar till
ansvarsbegreppet medan Johansson (1998) gör precis tvärtom. Ansvar
kan bestå av moraliska principer och det är förhållandet mellan det som
anses vara ett riktigt och rätt förhållningssätt och det faktiska handlandet, som är betydelsefullt. Överensstämmelsen mellan moralisk uppfattning och handlingen utgör därför kärnan i Barnards ansvarsbegrepp
(Barnard, 1938). En ansvarsfull individ är således den som lever som hon
lär och styr och kontrollerar sina handlingar via vissa moraliska koder
och allmänna principer.
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2.4.1 Iklädande av ansvar
I den här studien är det här som normer och värderingar kommer in i
sammanhanget. De ska tolkas som någonting som tillsammans med det
tillskrivna och ålagda ansvaret skapar det ansvar som individen ikläder
sig. Sandberg (2000) menar med stöd i Homans (1961/1974) att det finns
två typer av normer. Den ena typen kan beskrivas som någonting som
uppstår när människor är tillsammans utan att någon talar om för dem
hur man ska agera. Det finns inte heller något hot med i bilden. Normen
uppstår istället på grund av att individerna blir uppmärksammade på
och medvetna om, hur man beter sig i vissa typer av situationer. Den
andra typen av norm som Sandberg diskuterar fastslår istället ett beteende och innan detta sker har troligtvis de flesta agerat tvärtom (ibid:
170). Som exempel på det sistnämnda ges ett exempel från
Hawthornestudierna som beskriver hur arbetargrupper på ett informellt
plan kom överens om begränsningar i produktionen. Ett annat sätt att
uttrycka värderingar och normer kan vara att på ett subtilt sätt protestera mot handlingar och åtgärder från ledningshåll som man anser att
man som medarbetare inte ställer upp på (Sandberg, 2000). Andra har
argumenterat för hur normer eller logiker kan ta sig uttryck på olika
nivåer inom en organisation (se t.ex. Argyris 1977).
Som tidigare nämnts är en intressant aspekt i Silfverbergs resonemang
att individen själv, utifrån andra övertygelser, kan ikläda sig ett ansvar
som inte tillskrivits eller ålagts henne. Silfverberg skriver vidare att detta
är ett iklädande som hon formellt sett inte behöver ha. Det iklädande
ansvaret är då svar på signaler i situationen som kräver att man vidgar
synen på vilket ansvarstagande som är berättigat. Ansvaret och ansvarstagandet kan sägas växa fram i organisationen. I linje med detta menar
Hällsten att ”att skaffa sig” innebär att ta ansvar utöver de regler och
bestämmelser som är utfärdade för att lösa en praktisk situation (Hällsten; 2003; 186). Att ikläda sig ansvar innebär enligt Silfverberg (1996)
att svara på någons specifika behov och hon menar att övergripande principer i viss mån kan vägleda tänkandet men aldrig förutsäga handlandet
vilket är en kritisk punkt bland annat för politikens genomförande (1996:
101). Det som också är kännetecknande i hennes resonemang är att yrkesutövarna anpassar regeln till situationen och inte vice versa. De val som
föreligger i situationen kännetecknas av andra individers behov i konkreta situationer. Hon menar att vårdbiträdenas skapande av normer utgår från att ”de värnar de sociala värdena i verksamheten som de upplever hotade av tayloriseringen” (Silfverberg; 1996: 121). Den näringslivsinfluerade organisationen tar ifrån personalen deras handlingsfrihet ge-
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nom att vara fokuserad på enkla lösningar istället för på övergripande
principer. I dessa lägen argumenterar vårdpersonalen utifrån människors
rätt till omsorg på egna villkor. Tilliten till hemtjänsten naggas i kanten
då deras språkdräkt helt präglas av tid och pengar. Genom att använda
sin egen handlingsfrihet gör medarbetarna aktivt motstånd mot den förhärskande ledningsfilosofin. Silfverberg menar att de flesta av våra vardagliga etiska val inte rör dramatiska och exceptionella konflikter. Det
vanligaste dilemmat som vi har att ta ställning till är hur vi skall handla
för att ”leva gott tillsammans, i familjen, bland vänner, i våra yrkesverksamma liv och i samhällsgemenskapen i stort” (1996: 168). I den
vidare yrkesetiska diskussionen menar Silfverberg att betydelsen av den
självständiga reflektionen inte ska förringas. Det finns en högre mening
med den självständiga argumentationen som inte enbart följer yttre påbud och det rationella styrs av andra normer och värderingar än de enbart resultatorienterade (ibid: 124).
Lindholm som har studerat ansvarighet och redovisning i nätverk
menar att aktörer alltid agerar utifrån någon typ av ansvarighet oavsett
hur det ansvar ser ut som är tilldelat (2003; 190). Hon menar då att det
inte är meningsfullt att tala om aktörernas ansvar då det istället handlar
om att förändra aktörernas ansvarighet (ibid)2. Att ha kontroll över resurser är av större betydelse än ett delegerat ansvar, typ det hierarkiska
ansvar som följer av under- eller överordning. Ansvarigheten som ständigt föreligger går att relatera till denna studies fokus som tar utgångspunkt i det teknikstyrda kundtjänstarbetet där handläggare och säljare
inte besitter ett särskilt omfattande tilldelat ansvar förutom det ansvar
som följer med arbetsuppgiften. Däremot kan det i medarbetaransvaret
tänkas föreligga en ständig ansvarighet. Lindholm menar också att ansvarigheten visar sig genom att aktörer söker förklara och rättfärdiga sitt
handlande på olika sätt, t.ex. genom olika typer av redovisning. En typ
av ansvarighet är den hierarkiska ansvarigheten, där en aktör är underordnad en annan aktör (Lindholm med hänvisning till Roberts, 1991,
1996). Den hierarkiska indelningen avgör då vem man svarar inför. Utifrån denna studies sätt att se på ansvar skulle det kunna uttryckas som
att den hierarkiska ansvarigheten avgör vem man ikläder sig ansvar inför
men att det också sker utifrån andra sociala och professionella normer.
Det sammanlänkande mellan Silfverbergs iklädande ansvar, Hällstens
”att skaffa sig” och det begrepp som Mouritsen och Lindholm beskriver
som ansvarighet, ser jag som att individen kan ta ansvar för någonting
som inte är tillskrivet. Mouritsen (1997) menar att ansvarigheten aldrig
kan vara frånvarande därför att den inte går att ge till någon. Ansvarig-
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heten styrs istället av normer och grundläggande idéer som alltid är närvarande. Det iklädande ansvaret beskriver individens sätt att svara på
situationen. De utgör alla beskrivningar för individens ansvarstagande
styrt utifrån andra normer än ledningens mål och retorik och är något
som därmed också kan vara svårt att förutsäga.
Mary Parker Follett (1926) representerar en ansvarssyn som är helt
olik Taylors och där direkta tillsägelser bytts ut mot hennes begrepp cirkulär respons. Ansvar är här ett tydligt svar där människor responderar
på varandra. Det handlar om att relatera sig själv och sitt eget handlande
till en omgivning, den sociala kontexten. Den omgivande miljön är i ständig förändring och ansvar blir därför ett direkt svar på varje unik situation. Det finns inte heller någon början och inte heller något slut utan allt
är delar från tidigare processer. Ansvarsprocessen handlar om att svara
inåt mot det egna samvetet och utåt mot omgivningen. Detta leder till
ansvarstagande handlingar (Johansson 1998; 80). Ledare får i detta synsätt inte allt ansvar liksom inte heller de ledda har allt ansvar eller enbart
gör som de blir tillsagda (jfr ledarskap och medarbetarskap). Detta ugör
en stark kontrast gentemot den hierarkiska organisationen där man framförallt svarar gentemot en överordnad chef. Folletts organisatoriska syn
innebär istället att man arbetar med någon och inte under någon (Johansson 1998: 77). Auktoritetsbegreppet finns även med i Folletts ansvarssyn men är i detta sammanhang kopplat till kunskap och erfarenhet. Det
auktoritära agerandet innebär att man är kapabel och svarar på situationen, oavsett i vilken riktning man svarar. Det är därför inte möjligt att
delegera ansvar och att föra över detta från en person till en annan. Däremot är decentralisering möjlig men enbart om alla är kapabla att svara
på situationen och även tar detta ansvar. Iklädandet av denna typ av
ansvar förutsätter kapabla och myndiga individer oavsett om det handlar om kunskap och kompetens i arbetsrelaterade frågor eller om det mer
handlar om en utvecklad moralisk kompetens. Orsaker till händelser som
man inte kan eller bör ta ansvar för bör framförallt sökas i de organisatoriska processerna snarare än hos de enskilda personerna. (Follett 1926/
1941: 164). Att ta ansvar kan också handla om att agera för att inte
förlora hedern. Ansvar och heder blir centralt. Enligt Fayol (1950) handlar det om att göra saker på ett sådant sätt att man inte förlorar hedern.
Indirekt innebär detta att ett icke tagande av ansvar innebär att hedern
går förlorad. Att ta ansvar innebär därför att ha mod. Handling ska ske
utifrån att man inte bara gör såsom man blir tillsagd och enbart följer
andras tankar. Det är viktigt att ta ansvar så att man utnyttjar den makt
som alla individer innehar. Samtidigt som den självständiga individen
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skiljer sig från omgivningen så svarar man också mot omgivningens krav,
vilket annars betyder att hedern går förlorad.

2.5 Sammanfattning av ovanstående ansvarsresonemang
och utveckling av en beskrivningsmodell
Att se på medarbetaransvar som samspelet mellan det givna ansvaret och
de normer och grundläggande idéer som finns i organisationen är ett sätt
att belysa medarbetaransvar i en organisation. En av utgångspunkterna
för studien är att det både är de formella strukturerna som ger ramarna
för den ansvarstagande medarbetaren men att det också är normer och
egna uppfattningar om dessa som medverkar till det ansvarstagande som
skapas. Individen är på så sätt en medaktör i processen och bidrar till det
medarbetaransvar som skapas. En slutsats om ansvar är således att det
både kommer som krav ställda utifrån men också från individen själv
och dennes föreställningar. Att ikläda sig ansvar blir då ett sätt att handla
som både tar hänsyn till det som någon annan kräver men också en handling som går i samklang med normer skapade på andra grunder, sociala
eller inifrån individen själv. Medarbetaransvar blir då ett sätt för individen att värna den egna självständigheten utifrån egna övertygelser i en
osjälvständig och formaliserad omgivning.
Medarbetaransvar definieras utifrån detta som den ansvarsrelation
som skapas inom ramen för ett anställningsförhållande och som är ett
resultat av samspelet mellan det tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret. Medarbetaransvar skapas också i förhållandet mellan ett antal aktörer (Hällsten och Tengblad, 2002; Tengblad, 2003).

2.5.1 Åter till forskningsfrågan: En beskrivningsmodell
Den här studiens huvudsakliga syfte är att göra en beskrivning av medarbetaransvar i callcenter. För att beskriva medarbetaransvar har jag använt Silfverbergs begreppsapparat och indelning av ansvarsbegreppet då
den både tar hänsyn till områden som medarbetaren blivit tilldelad av
någon annan men som också inbegriper ett synsätt där individen delvis
själv påverkar det ansvar som skapas. Medarbetaransvaret är inte avhängigt det ena eller det andra utan samtliga tre delar har betydelse för
hur medarbetaransvaret tar sig praktiska uttryck. Förutom det tillskrivna
och ålagda ansvar som alla medarbetare i organisationerna har blivit
tilldelade finns andra normer och grundläggande idéer än de som representeras i det tillskrivna ansvaret. Den tidigare formulerade forsknings-
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frågan som studien avser att ge svar på är: Hur tar sig medarbetaransvar
uttryck i callcenterpraktiken?
Den kommer att besvaras utifrån följande tre delfrågor:
•

Hur ser det tillskrivna och ålagda ansvaret ut för callcentermedarbetaren?

•

Hur ser de ansvarsstyrande normerna ut för callcentermedarbetaren?

•

Vilket ansvar ikläder sig callcentermedarbetaren?

Denna tankemodell och sambanden mellan dessa tre relaterade områden
kan också beskrivas utifrån nedanstående figur:

Figur 2. Det tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret – en beskrivningsmodell

Den inbördes relationen mellan de tre delfrågorna utgår ifrån ovanstående tankemodell. Den första delfrågan utgår från det ansvar som någon
annan än den som det avser har givits, det vill säga det tillskrivna och
ålagda ansvaret i medarbetarrollen.
Hur ser det tillskrivna och ålagda ansvaret ut för callcentermedarbetaren?
Det finns ett tillskrivet och ålagt ansvar som hör ihop med funktionen
och som följer med anställningen. Det tillskrivna ansvaret kan beskrivas
utifrån arbetsbeskrivningar, befogenheter, arbetsuppgiftens innehåll, måldokument med mera men också medarbetarnas egna uppfattningar om
det givna ansvaret. Det karakteristiska i denna del av ansvarstagandet är
att någon annan än den som ska utföra handlingen har tänkt ut det lämpliga handlingssättet (Hällsten, 2003). Beskrivning av vad medarbetaren
har ansvar för att göra och hur man uppfattar det ansvar som man har
fått. Det tillskrivna ansvaret är således en aspekt att ta hänsyn till när
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medarbetaransvarets praktiska uttryck ska studeras. Medarbetaren agerar delvis utifrån det tillskrivna och ålagda ansvaret. Men man ikläder
sig också en ansvarstagande medarbetarroll utifrån andra normer och
grundläggande idéer än de som medföljer det tillskrivna och ålagda ansvaret. Nästa steg är därför att beskriva de normer och grundläggande
idéer som bidrar till den ansvarstagande medarbetarrollen. Utifrån
Silfverberg (1996) ikläder sig medarbetaren ansvar på andra grundvalar
än enbart det som någon annan har givit. Likaså menade Lindholm (2003)
och Mouritsen (1997) att även om det finns en avsaknad av givet ansvar
så finns det en ständigt närvarande ansvarighet som medverkar i aktörens handlingar. Det iklädande ansvaret är därför också beroende av de
föreställningar som individen har om det som är tillskrivet. Det iklädande
ansvaret blir på så sätt ett svar på varje unik situation utifrån normer och
grundläggande idéer som medarbetaren ständigt bär med sig. Nästa steg
blir därför att beskriva och svara på delfråga två:
Hur ser de ansvarsstyrande normerna ut för callcentermedarbetaren?
Frågan analyseras dels genom medarbetarnas egna beskrivningar över
vad de anser att ansvarstagande och icke ansvarstagande betyder men
också utifrån callcenterpraktiken i övrigt. De karakteristiska
callcenterdragen som beskrivits i problembakgrunden, tydlig målstyrning
samt en detaljerad och individuell måluppföljning, ingår i beskrivningarna och kommer att utvecklas i relation till ansvarstagande. Här kommer också medarbetarnas relation till övriga aktörer i callcenterpraktiken
att fokuseras och en utgångspunkt är då Hällsten och Tengblads (2002,
2003) medarbetaransvarssyn liksom relationen till aktörerna runt medarbetaren (se figur 2, kap, 1.1.1.). Här kommer en beskrivning av ansvarstagande i förhållande till mål och uppföljning liksom till aktörer i
callcenterpraktiken.
Den tredje och sista delfrågan som ska besvaras är den som utifrån
denna tankemodell kan ses som resultatet av de två ovanstående frågorna.
Vilket ansvar ikläder sig callcentermedarbetaren?
Här är beskrivningen ett resultat av både det tillskrivna och ålagda ansvaret och de normer som präglar detta men också de egna normerna och
grundläggande idéerna som styr medarbetarna i deras handlingar. Delfråga tre är därför en ”aktiv” fråga såtillvida att jag med denna är intres-
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serad av hur man som medarbetare ser på ansvarstagande i förhållande
till hur man faktiskt agerar i medarbetarrollen. En schematisering utifrån
ovanstående resonemang leder till följande beskrivnings- och analysmodell över medarbetaransvar i callcenterpraktiken.

Figur 3. En utvecklad beskrivnings/analysmodell

För att studera medarbetaransvar utifrån en tanke om att det skapas i
givandet och tagandet av ansvar, så är individernas perspektiv betydelsefullt. Den beskrivning som jag vill åstadkomma utgår delvis från medarbetarnas föreställningar om ansvar. Bryman menar att betydelsen av
individernas kontext är av intresse för den kvalitativa forskaren (Bryman, 1989) vilket jag också har haft för avsikt att beskriva och ta fasta
på. I nästa avsnitt finns en beskrivning över hur studierna har gått till och
vad som har fått vara vägledande i de val som jag har gjort.
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Noter
1

Skillnaderna mellan responsibility och accountability kan ytterligare utvecklasoch är omfattande även på andra språk som t.ex. franska och tyska (Lindholm,
2003, med hänvisning till Hägg, 1979). En skillnad som har angetts är att ansvarighet ofta motsvarar engelskans accountability och ansvar engelskans
responsibility (Mouritsen, 1997).
2
Jämför med Johansson (1998) som menade att betydelsen av vilket ansvar
som man har blivit tilldelad påverkar synen av sig själv som ansvarig.
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3 Metod och tillvägagångssätt
Den kvalitativa forskningen och dess undersökningsmetoder har ofta
ett annat fokus än den kvantitativas dito och det individuella perspektivet är viktigt för det som studeras. Individers uppfattningar om en företeelse, liksom ambitionen att öka förståelsen för det sociala sammanhangets
betydelse, är också av vikt att ta hänsyn till i studieupplägget. Vid de val
som har gjorts under studiens genomförande har ovanstående utgångspunkter därför varit vägledande. Innan det har varit aktuellt att ta ställning till detaljerade metodologiska överväganden så har problemets karaktär och den formulerade forskningsfrågan varit av avgörande betydelse för vald metod. Att beskriva hur någonting tar sig uttryck och utveckla förståelsen för det medarbetaransvar som skapas, kan med fördel
göras med hjälp av metoder ur den kvalitativa metodsamlingen. Att
komma bakom ytan och öka förståelsen för hur medarbetarna tänker
om ansvar kräver en närhet till studieobjektet som jag menar att valt
angreppssätt har kunnat bidra till.

3.1 Fallstudieupplägg
Fallstudien är en del av den kvalitativa floran och kan med fördel användas då hur- och varför frågor ställs liksom när forskaren har liten kontroll över handlingar och händelser (Yin, 1994). Ett exempel på detta är
då fenomen ska studeras i sin vardagliga kontext, i mitt fall medarbetaransvar. Ett syfte med fallstudien är att få förståelse för ett fenomen
(Merriam, 1994) vilket i det här fallet betyder en ökad förståelse för hur
medarbetaransvar tar sig uttryck i callcenterpraktiken. En annan anledning till att välja fallstudien som metod är, utifrån Merriams beskrivning
av en fallstudie, att fokus snarare ligger på process än på resultat, på
kontext snarare än på specifika variabler och på att upptäcka snarare än
att bevisa. Utifrån denna ambition är valet av fall viktigt (ibid). I den
kvalitativa metoden är valet av fall ofta medvetet och icke förutsättningslöst och det sker i ett samspel mellan forskaren och det studerade sammanhanget (Miles & Huberman, 1984).

3.1.1 Val av empiriskt fält
Hur väljer man då ut lämpliga fall? Callcenterbranschen består av arbeten med skiftande karaktär, vilket innebär att det inte går att diskutera
callcenter utifrån enhetliga förutsättningar (Brulin, 2003). Det kan därför finnas en poäng i att sträva efter en viss heterogenitet i fallen. Valet av
fall grundar sig därför i att kundarbete i sig är av heterogen natur och att
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det även inom callcenterbranschen finns stora variationer. Bedömningen
är därför att valet av fall och olikheter i fallföretagen kan tillföra studien
fler dimensioner och även vara utvecklande för analysen. Callcenter och
kundservicecenter har en speciell typ av kundkontakter som kännetecknas av att de administreras och genomförs med hjälp av teknologiska
verktyg. Likaså följer ofta en typ av detaljerad styrning och ett starkt
fokus på just denna del med verksamhetens form. Detta utgör några av
likheterna i de båda fall som medverkar i studien. Kunden har i dessa
organisationer fått en helt ny roll och blivit en del av produktionsapparaten (Rognes, 1999). Kundkontakterna utgör då själva produktionen och
har på så sätt fått en betydligt mer aktiv roll än tidigare. I vissa fall är det
ett faktum att det både är kunden direkt i telefonen eller i datorn, som
ska vara nöjd, liksom det också är den uppdragsgivande partens förväntningar som ska bemötas på ett så bra sätt som möjligt. Callcenter har
också ofta en organisatorisk styrning som innefattar flera kännetecknande
drag (Stoltz och Moberg, 2002).
Ett callcenter kan antingen ägna sig åt uppsökande verksamhet, försäljning via telefon eller dator, fungera som en kundtjänst där kunden
själv kontaktar callcentret eller så finns det i organisationen en kombination av dessa båda typer. Idag är kombinationsmodellen den som tagit
överhanden (Stoltz & Moberg, 2002), vilket är eftersträvansvärt ur flera
synvinklar. Ur företagets perspektiv innebär en kombination av inkommande och utgående kundkontakter att man lättare kan planera verksamheten ur effektivitetshänseende. Ur de anställdas perspektiv kan en
blandning av inkommande och utgående telefoniarbete och databearbetning innebära att det finns större variationsmöjligheter i arbetssituationen.
Stoltz & Moberg (2002) menar att den vanligaste avgränsningen mellan olika typer av callcenterverksamheter handlar om hur verksamheten
bedrivs. Om kundaktiviteterna bedrivs utanför den uppdragsgivande organisationen (out-sourcing) innebär det att man är beroende av befintliga och nya uppdrag. Om verksamheten däremot organiseras inom den
uppdragsgivande organisationen (inhouse) handlar det i princip uteslutande om företagets egna kunder. Som medarbetare innebär detta att
uppdraget utförs åt det företag som man är anställd vid medan man i det
andra fallet är anställd i en organisation och utför uppdrag åt en annan.
Ett av de medverkande företagen lever på uppdrag från andra organisationer medan det andra företaget har en egen organiserad kundsupport
och kundtjänst för de egna kunderna i kundcenterformen.
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Ytterligare indelningsvariabler för callcenter om kvalifikationskrav
och arbetsuppgiftens karaktär (Stoltz & Moberg, 2002). Kvalifikationskraven och arbetsuppgifterna är nära förknippade med uppdragen och
kan skilja sig åt mellan olika typer av callcenter, men också inom ett och
samma callcenter. I takt med att callcenterverksamheten förändras, från
att ha varit en mer undanskymd back-office funktion till att nu mer eller
mindre befinna sig i frontlinjen vad gäller företagets kundkontakter
(Houlihan, 2002) ökar också kravet på kompetenta, kvalificerade och
ansvarstagande callcentermedarbetare. Taylor et al (2002), menar att produktens komplexitet och variation ställer krav på anpassning av ledning
och kontroll och att det inte går att se callcenterarbete som en homogen
företeelse utan det finns stora skillnader i arbetsuppgifternas karaktär.
Det handlar framförallt om rutinisering och kontrollmöjligheter för den
anställde. De skiljer också mellan kvantitativa arbetsbetingelser och kvalitativa dito men menar samtidigt att det finns en gräns för i vilken utsträckning det går att erhålla en kvalitativ orientering då de grundläggande karakteristika inte tillåter detta fullt ut. I det ena fallet är det min
bedömning att arbetsuppgiften till viss del är mer variationsrik och det
handlar då om att kundärendena är av en sådan karaktär att de kräver en
mer blandad kunskap av handläggarna. I det andra fallet arbetar medarbetarna mer rutiniserat och det är högre grad av monotoni över arbetsuppgiften. I det fallet handlar det också om relativt enkla och standardiserade arbetsuppgifter som inte kräver så omfattande kunskap, medan
det andra fallet, till stor del på grund av sin skiftande karaktär, kräver en
annan typ av yrkeskunnande. I valet mellan att endast studera ett callcenter
och att utvidga studien till flera, föll därför valet på att involvera två
callcenter. I studien medverkar därför två företag, Nordea och Sitel Nordic.

3.1.2 Varför Nordea och Sitel Nordic?
Både Nordea och Sitel Nordic är exempel på organisationer som hanterar kundservicekommunikation med hjälp av tele- och IT-baserade
kommunikationsverktyg. Nordea har valt att organisera sin huvudsakliga kundserviceverksamhet i denna form och de definierar sig själva som
kundcenter, Nordea kundcenter. En av anledningarna till att ett av Nordeas
kundcenter är med i studien är att de huvudsakligen arbetar med egna
kunder (inhouse) och inte lever på uppdrag från andra företag. En annan
anledning är att de själva var intresserade av medarbetaransvar och ”gärna
vill ha in det som kultur” som enhetschefen uttryckte det vid ett av våra
inledande samtal. De var således positiva till studien och intresserade av
vad den kunde ge dem tillbaka. Den positiva inställningen var mycket
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påtaglig bland medarbetarna, oberoende av funktion. Många visade ett
stort intresse och en nyfikenhet för varför jag intresserade mig för deras
kundcenterverksamhet. Nordeas kundcenter i Eskilstuna uppfyllde också
kravet på en tydlig och kvantitativ mål- och uppföljningsstruktur. En av
deras mest framträdande styrningsvariabler gentemot handläggarna är
att 70 % av handläggarens tid ska spenderas i telefon med kund i örat,
20 % med administrativt efterarbete och 10 % till övrigt. Det benämns
som 70/30 regeln1. Man kan därför utgå från att det finns förväntningar
på att en ansvarstagande medarbetare agerar i enlighet med detta. Hur
ansvarstagande är relaterat till mål och uppföljning har därför fått en
roll i undersökningen av ansvarstagande och medarbetaransvar i Nordea.
Sitel Nordic, som är det andra medverkande företaget handhar även
de kundkommunikation uteslutande med hjälp av tele- och IT-baserade
kommunikationsverktyg. De har till största delen uppdrag från andra
företag (out-sourcing) vilket omfattar både försäljningsuppdrag liksom
kundservice och supportuppdrag. Även detta företag angav vid de initiala
kontakterna att medarbetaransvar är viktigt för dem och något som eftersträvas. Likaså var det lätt att upptäcka en liknande styrningsfilosofi
som hos Nordea vilket kännetecknas av en tydlig individuell målfokusering
samt tät och regelbunden uppföljning på individnivå. De säljare på Sitel
Nordic, som jag i inledningen av projektet följde under en vecka, arbetade till exempel mot ett tydligt kvantitativt mål om minst 34 avslut per
dag vilket noggrant och detaljerat följdes upp. En del av medarbetaransvaret torde således utgå från de båda verksamheternas mål- och uppföljningsstruktur.

3.2 Studiens början och tillvägagångssätt
Studien påbörjades under vårvintern 2003 då mina ögon vändes mot
callcenterorganisationer av olika slag. Efter att jag hade intresserat mig
för arbetsmiljö, delaktighets- och inflytandefrågor som tänkbara
forskningsområden, hamnade jag till slut intressemässigt på medarbetarproblematik och ansvarsfrågor. Efter att de första kontakterna tagits med
ett callcenter, Sitel Nordic, och efter att jag hade spenderat en knapp
vecka i deras organisation, började jag fundera över hur dessa två områden skulle kunna sammanföras och skapa ett intressant avhandlingsämne.
Sommaren 2003 tillbringade jag med att läsa in mig på empowermentområdet som jag först såg som ett intressant och spännande teoretiskt
område att koppla samman med callcenterproblematik. Ungefär samtidigt så aktualiserades begreppen medarbetarskap och medarbetaransvar,
vilket fick mig att fundera över dessa båda företeelser i den miljö som jag
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nu delvis befann mig i. Samtidigt som det framstod som självklart att
”medarbetaransvar” var efterfrågat av ledningen så verkade det ur en
synvinkel vara en för givet tagen syn på begreppet från ledningens sida2.
Medarbetarna däremot, framförallt i Nordea, gav också uttryck för att
vilja ta ett större ansvar än för enbart arbetsuppgiften och de tydliga
målen. Indirekt verkade också företagsledningen vilja ha ett större och
mer omfattande ansvarstagande än vad de uttryckte i sitt sätt att styra
medarbetarna. Nyfikenheten ökade. Efter diverse övervägningar utifrån
empowermentinläsningen och tiden i Sitel Nordic så bestämde jag mig
till slut för att istället stanna upp vid begreppet medarbetaransvar vilket
delvis kan tyckas vara nära relaterat till empowerment. Individens ansvarstagande är dock utvidgat och fokuserat i båda begreppen och utan
det individuella ansvarstagandet är empowerment per definition en omöjlighet. Litteraturstudierna fortsatte under hösten och nu med en tydligare inriktning mot ansvarsproblematik. Det visade sig snart att ansvar
är ett mycket komplext begrepp med stort omfattningsområde. Det kändes till en början svårt att hitta de exakta och bästa sökorden för databassökningar och det blev ofta alltför vaga sökningar. Min erfarenhet av
sökningar i databaser och vid inläsning av litteraturen visar också att
beroende på vilken innebörd man ger sitt intresseområde kan det medföra mycket olika resultat. Närliggande ord såsom engagemang, motivation, tillit, förtroende kunde också ge en del träffar i sökmotorerna som
relaterade till ansvarstagande. Det finns dessutom ingen riktigt bra översättning för medarbetaransvarsbegreppet i det engelska språket vilket även
det har försvårat sökningarna i databaserna. Det har varit mycket
sökningar runt om medarbetaransvarsbegreppet med hjälp av olika synonymer. De sökord som jag framförallt har använt mig av utgår framförallt från ansvar och det engelska ordet responsibility. Det närbesläktade
accountability tillkom senare i processen som ett sökord att uppmärksamma. Employee and responsibility, responsibility and callcenter,
responsibility and customer, responsibility and trust, i olika kombinationer har annars utgjort de huvudsakliga sökorden och har i olika omgångar varit föremål för intresse vid sökningarna.
Den omfattande innehållsmässiga betydelsen av ansvarsbegreppet visade sig också i de empiriska undersökningarna. Liknande erfarenheter
går att läsa i Johanssons avhandling om ansvar (1998) där hon dessutom
kategoriserar ansvarets innehåll och diskuterar hur olika människor ser
på ansvarstagande. Det dök upp ett antal analytiska problem under resans gång som jag hade att ta ställning till. Ett av problemen dök upp vid
de empiriska undersökningarna och som gällde medarbetarnas handlingar.
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Vilka handlingar indikerar en ansvarstagande- respektive icke-ansvarstagande handling? Det andra problemet gällde vad ansvar egentligen är
och inte är? En av handläggarna på Nordea sätter i början av studien ord
på det som också jag kände och hon uttryckte det så här:
”Jag tar ansvar hela tiden, i det mesta jag gör är det ansvarstagande. Mina
medarbetare, mina kollegor, mina handläggare, det bara finns där, ganska
självklart svårt att formulera. Jag tar ansvar för att jag kommer hit, mina
arbetstider, man har ett medarbetaransvar, man bara är och har ansvar i
allt man gör”

En som jag ser det viktig fundering att ha med sig under processen. Vad
är egentligen inte ansvar och vad ska man göra för att det inte ska anses
uppfylla måttet på ansvarstagande i tillräckligt hög utsträckning? Även
detta har fått vara med i undersökningsupplägget, eller kanske mer som
en medvetenhet under intervjuernas genomförande. Jag ställde frågan
och diskussionen om vad som är och inte är ansvarstagande var igång.
De anställdas egna beskrivningar av vad de gör och vad de anser vara
ansvarstagande i deras arbetssituation fick bli vägledande. Men i analysen så är det naturligtvis också mina tolkningar av situationerna utifrån
den avgränsade teorin som har färgat tolkningen av ansvarsgivande och
ansvarstagande i callcenter.
Samtidigt som databassökningar och inläsning av litteratur pågick
sökte jag vidare efter ytterligare ett fallföretag och min intention var att
det på något sätt skulle skilja sig från det företag som jag redan hade
kontakt med. Bland annat så var min initiala tanke att jag tydligare skulle
fokusera på det faktum att man i den ena organisationen har egna kunder som man arbetar med (inhouse) och att man i det andra företaget till
största delen lever på uppdrag från andra företag (outsorcing). Från början var tanken att detta på något sätt skulle uppmärksammas i studien på
ett tydligare sätt än vad som sedan faktiskt blev fallet. Detta resulterade
i att jag i Sitel Nordic fallet lade till ett par frågor om hur man ser på
lojaliteten och ansvarstagandet gentemot ”kund i örat” och kunden som
man utför uppdraget åt.
Efter att ytterligare ett företag kommit med i studien och kontakt
etablerats med Nordeas kundcenter i Eskilstuna, så kunde min tanke med
en fokusering på den specifika callcenter- och kundservicekontexten ytterligare utvecklas. Undersökningsupplägget blev, som jag ser det, klarare och fick efter detta en tydligare kompletterande inriktning på den
praktiska verkligheten. Efter att jag hade tillbringat en dryg vecka även
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på Nordeas kundcenter bestämde jag mig för att formulera det som skulle
komma att utgöra grunden för de intervjuer som jag planerade att genomföra. Jag såg tiden i de båda organisationerna och den teoretiska
inläsningen på ansvarsbegreppet som ett bra utgångsläge när intervjuguiden skulle konstrueras. Intervjuerna kom också att utgöra en huvudsaklig empirikälla vid sidan av de observationer som den allmänna närvaron medförde, i form av deltagande i verksamheten och medlyssning i
telefoniarbetet. Till viss del ingår därför både intervjuer och observationer som empiriinsamlingsmetoder och på Sitel Nordic till viss del även
ett deltagande observationsmoment. Dokument, såsom befattningsbeskrivningar, organisationsscheman och policydokument, finns också
med i det empiriska materialet.

3.2.1 Intervjuguiden
Tanken med intervjuguiden var att den skulle ha en tydlig förankring i de
teoretiska utgångspunkterna om ansvar. Frågorna utgår därför ifrån olika
aspekter av ansvarstagande, medarbetarnas föreställningar om vad ansvar är, vilket ansvar som är förväntat, hur de själva ser på ansvar, hur de
tror att andra ser på ansvar men också hur man resonerar omkring vissa
områden som är centralt i handläggar- och säljsituationen. Intervjuguiden
är på det sättet både förankrad i de teoretiska utgångspunkterna och i
den praktiska verkligheten. Intervjuguiden innehåller i övrigt olika aspekter av det problematiserade begreppet medarbetaransvar och omfattar också den upplevda viljan, förmågan och tillåtelsen till ansvarstagade.
Intervjuguiden (återfinns som bilaga) blev efter hand relativt omfattande
även om den omarbetades efter de första intervjuerna. Min ambition var
också att den insikt jag i början av projektet fått om de båda organisationernas mål- och uppföljningsstruktur, på något sätt skulle få prägla undersökningen. Det utgör en mycket stor del av medarbetarnas vardag i
båda organisationerna. Såsom medarbetaransvarets förutsättningar formulerats av Tengblad och Hällsten så skulle denna mål- och uppföljningsstruktur kunna utgöra ett praktiskt uttryck för mitt antagande att
callcenter kategoriseras in under det traditionella medarbetarskapet med
ett vidhängande traditionellt medarbetaransvar. Medarbetarna är detaljstyrda och mycket hierarkiskt inordnade. Detta faktum sporrade mig ännu
mer till att intressera mig för just medarbetaransvar i denna typ av organisation. Den tydliga mål- och uppföljningsstrukturen, samt den i övrigt
kännetecknande styrningen, kan om man så vill, tolkas som att ledningen
har en relativt låg tillit till sina medarbetare och till deras förmåga att
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arbeta självständigt. Därför är mål- och uppföljningsstrukturen och den
i övrigt tydliga styrningen, integrerad i intervjuguiden.

3.2.2 Genomförande av intervjuer…
Både intervjuer och observationer ställer krav på forskaren. En intervju
speglar forskarens färdigheter (Merriam, 1994) och kan därför både se
mycket olika ut och ge varierande resultat. Både intervjuer och observationer kräver ett ”lyssnande” men på olika sätt. Silverman (2001; 159)
gör en distinktion mellan intervjuer och observationer som utgår från att
intervjuerna huvudsakligen existerar på forskarens begäran och därför
inte är naturliga händelser medan de handlingar som kan observeras i
verksamheten existerar oberoende av forskaren. Detta menar han dock
inte är en alltför avgörande distinktion utan det finns även andra skillnader som kan vara av vikt att ta hänsyn till i valet av datainsamlingsmetod. Min tolkning av detta är att oavsett hur eller vad vi observerar
och tar notis om så tolkar vi det, vilket innebär att all data i forskningssammanhang är behandlad av forskaren. Det subjektiva elementet går
aldrig helt att bortse från vilket därför inte heller är ett mål att sträva
mot. Det handlar om vilken vikt vi lägger vid denna subjektiva och oundvikliga komponent och hur vi hanterar den. I min ansats poängteras dessutom subjektets föreställningar som viktiga för det medarbetaransvar som
skapas vilket gör aktörens roll än mer betydelsefull.
Intervjuerna har kommit att spela en betydande roll för studien. Intervjuer kan bland annat ge en återkoppling till de handlingar och händelser som observerats vilket då kan erbjuda en förståelse för vad det var
som egentligen hände. Intervjuer och dialog är viktiga tekniker för att få
reda på motiv till handlande och för att sätta in det som sker i ett sammanhang (Wigblad, 1997). Det fanns också en möjlighet att få muntliga
svar på frågor som jag var intresserad av med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. I och med de öppna frågorna som genererade så
intressanta svar så blev ämnet belyst från olika synvinklar.
Intervjuerna utgör en betydelsefull källa i studien vilket kräver en redogörelse för de val som har legat till grund för intervjuerna. Jag har
genomfört intervjuer där frågorna har bottnat i den teoretiska referensramen men också haft viss förankring i den ”verklighet” jag har vistats i
under de dagar jag har varit i callcenter verksamheten. Framförallt är
frågorna omkring uppföljningssystem och målstyrning i relation till ansvar exempel på studiens dubbla förankring, både i teori och praktik. De
flesta frågor har haft ”öppna svarsalternativ” då det framförallt har varit
intressant att få veta hur de medarbetare som arbetar i de medverkande

54

Manus/helén

54

05-03-18, 14.07

kundtjänstorganisationerna tänker omkring ansvar och medarbetaransvar.
Bewley (2002) menar att intervjustilen bör vara löst strukturerad för att
respondenten ska kunna komma upp med oväntade beskrivningar och
argument på det aktuella området. Det handlar om att ge respondenten
stor frihet att diskutera området och vara öppen för de svar som framkommer (ibid). I den klassiska intervjusituationen intar frågeställaren en
passiv roll, vilket jag anser inte var fallet i studiens intervjuer. Att gå
utanför mallen föll sig ofta naturligt då svaren ofta skapade ytterligare
nyfikenhet. Däremot utgjorde intervjuguiden ett bra stöd för samtalet
och för att inte tappa ansvarsperspektivet.
En av ambitionerna med intervjuerna var därför att få respondenterna att själva definiera begreppet medarbetaransvar och ge sin syn på
vad detta är och kan vara. Kritik mot att förlita sig alltför mycket på
intervjuer och det människor säger i dessa situationer menar Bewley med
stöd i Machlup (1946) är att människor inte alltid är medvetna om de
egna motiven till varför man väljer att agera på ett speciellt sätt vilket gör
att man inte kan lägga alltför stor tonvikt vid det sagda. I och med att jag
tidvis även befunnit mig mitt i verksamheternas ”hjärta” upplever jag att
det också varit möjligt att diskutera saker i närmiljön som just då varit
aktuella liksom jag har kunnat relatera till det som sagts i intervjuerna,
till händelser och situationer som jag själv varit åskådare till eller delaktig i.
Ansvar är också som Johansson (1998) menar ”ett symboliskt laddat
begrepp” som man också kan tänka sig avspeglar sig i intervjusituationen.
Flera gånger har vi hamnat i intressanta diskussioner om huruvida det är
känsligt med ansvar. En erfarenhet är att det förknippas med den ”goda
medarbetaren” vilket gör att det inte riktigt anses accepterat att man inte
vill eller inte har möjligheter till ansvarstagande i den utsträckning som
efterfrågas. Därför finns möjligheten att man är rädd för att säga vad
man tycker och tänker i sammanhanget. Att tackla detta har till viss del
varit problematiskt och jag har gjort det genom att försäkra de inblandade respondenterna om att man får vara anonym.

…i Nordea…
De initiala kontakterna med Nordea etablerades först via telefon och
mail under den senare delen av 2003. Efter dessa bestämde vi tid för ett
inledande möte som resulterade i ca en timme långt samtal med
enhetsschefen samt ett lika långt samtal med en av gruppcheferna. Vid
dessa tillfällen presenterade jag mitt doktorandprojekt samt bad dem
berätta om hur de resonerade omkring ansvar och medarbetaransvar. En

55

Manus/helén

55

05-03-18, 14.07

viss fokusering lades också vid deras mål- och uppföljningsstruktur. Samtalen bandades inte utan jag antecknade vissa fakta och i övrigt genomfördes samtalen som relativt öppna och konstruktiva möten där ett av
syftena också var att planera hur vi skulle kunna gå vidare på ett sätt som
både passade dem och mig. Efter detta möte tillbringade jag fem dagar
då jag enbart var närvarande i organisationen, pratade med medarbetare, medlyssnade kundsamtal, satt med på möten, i lunchrummet och så
vidare.
Efter detta genomförde jag också ett antal intervjuer (jag kallar dem
så därför att jag vid dessa tillfällen hade en på förhand given mall som
jag utgick ifrån). Det blev också lite av en ”intervjusituation” såtillvida
att de jag pratade med initialt förväntade sig att jag skulle ställa frågor.
Efter hand flöt dock samtalen på och vi pratade om sådant som visserligen var initierat av mina frågeområden men som också starkt färgades av
dem som jag pratade med. Samtalen styrdes dock framåt utifrån de i
förväg konstruerade områden som jag ville fokusera på vilket också är
en bidragande orsak till att det handlar mer om intervjuer än informella
samtal. De informella samtalen skedde på andra ställen i verksamheten
och med fler än de intervjuade.
I Nordeas kundcenter blev det 18 enskilda intervjuer med handläggare (det finns ca 100 anställda handläggare i Eskilstuna), sju enskilda
intervjuer med gruppchefer vilket motsvarade samtliga gruppchefer. Jag
genomförde också ytterligare en intervju med enhetschefen som en slags
avslutning på intervjuomgången. Vid detta tillfälle fanns det möjlighet
att diskutera andra områden än de områden som fokuserades i de initiala
samtalen. Intervjuerna har, med vissa undantag, tagit ungefär en timme
att genomföra. Samtliga intervjuer har bandats och efteråt skrivits ut i
sin helhet. I princip så har det gått till så att jag slumpvis har frågat
handläggare om de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju som
handlar om deras arbete samt deras syn på ansvar och medarbetaransvar.
Samtliga tillfrågade har svarat ja, med ett undantag. En handläggare ansåg inte att hon hade tid och bad mig att återkomma nästföljande vecka
om det fortfarande var aktuellt. Intervjuerna och min närvaro i verksamheten hade dock föregåtts av att gruppchefen informerat om syftet med
min vistelse och att de som ville gärna fick gå ifrån och prata med mig.
Ungefär hälften av handläggarna kom från samma arbetsgrupp medan
övriga handläggare kom från de övriga fem arbetsgrupperna. Så gott som
alla intervjuer inleddes med att jag kort berättade vem jag var och vad
jag studerar. Samtliga intervjuer fortsatte sedan med frågan om det var
OK att banda intervjun, oftast med motiveringen att jag skulle få med
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allt utan att behöva anteckna under intervjuns gång. Detta accepterades
av samtliga intervjuade handläggare och gruppchefer och ifrågasattes aldrig (åtminstone inte uttalat). I de flesta fall har jag också talat om att de
naturligtvis får vara anonyma vilket har bemötts med olika kommentarer. Alltifrån ”jag står för vad jag säger” till ”det är OK” och ”bra”.
Därefter har varje intervju introducerats med en fråga om namn, ålder,
tidigare arbetslivserfarenhet liksom utbildning och hur länge personen
ifråga har arbetat på Nordea. Intervjuerna började alltid med ”Hur skulle
du beskriva en normal arbetsdag på Nordea” samt ”Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter” som en slags neutral öppning på ett ämne
som ibland kan upplevas som känsligt. Likaså har samtliga intervjuer
avslutats med ett tack för den tid som tagits i anspråk liksom med en
fråga om den intervjuade handläggaren har något ytterligare att tillägga
liksom om det är någonting som rör ansvarstagande som de tycker att vi
borde ha diskuterat men som under intervjuns gång inte har kommit
upp. I enstaka fall har detta resulterat i ytterligare diskussioner.
Ingen intervju blev riktigt den andra lik trots de i förväg formulerade
frågorna. Varje samtal som genomfördes inom intervjuns ramar, innehöll
olika typer av följdfrågor, mycket beroende av de svar som följde. För
mig var det viktigt att, trots den stora mängd i förväg konstruerade frågor, lyssna på svaren och i största möjligaste mån föra samtalet vidare
utifrån det som sades. Därför var också de flesta frågor formulerade som
öppna frågor där svaren förhoppningsvis skulle bli annat än enbart ja
och nej samt leda samtalet vidare utifrån vad som sades. Efter den första
intervjudagen omformulerades en del frågor och andra ströks på grund
av att de helt enkelt inte fungerade såsom de först var konstruerade. Att
den som skulle svara så gott som aldrig förstod frågan eller redan tyckte
att hon eller han svarat, utgjorde en anledning till att en fråga ströks eller
omformulerades.

... och i Sitel Nordic…
På Sitel Nordic tillbringade jag en tid under våren 2003 och efter det har
tidigare personalchefen (nuvarande VD)3 och jag haft kontakt. Under
hösten 2003 träffades vi för att dra upp riktlinjer för hur resten av undersökningarna skulle kunna gå till. Vid detta tillfälle (två timmar långt,
obandat samtal) pratade vi också mycket om hur Sitel Nordic ser på
medarbetaransvar och hur viktigt det är i deras organisation. Detta fick
mig också att fundera. När begreppet medarbetaransvar och dess betydelse ska förklaras av en person i ledande position tycks det som om det
finns en allmän uppfattning om vad det är, vilket till stor del handlar om

57

Manus/helén

57

05-03-18, 14.07

lojalitet och arbetsmoral gentemot företaget. Detta bekräftades bland
annat vid de inledande samtalen med enhetschefen på Nordea. Under
våren 2004 genomfördes intervjuer med olika medarbetarkategorier i
organisationen. Det blev sammanlagt tolv intervjuer, två avdelningschefer,
fyra gruppchefer och sex stycken säljare. Det kändes på ett sätt svårare
att få till intervjuer med anställda i Sitel då det klart och tydligt märktes
att de hade ett pressat schema och att varje minut var dyrbar. Inte heller
i detta fall blev någon intervju den andra lik utan mycket beroende på oss
som människor så formades samtalen. Min ambition om att svaren till
viss del skulle få vara vägledande var också en av anledningarna till olikheterna i intervjumomentet. I övrigt så fungerade intervjuerna på ungefär liknande sätt som i Nordea.

… samt i viss mån även observationer.
Silverman (2001: 189) menar att det ofta finns fördelar med att använda
sig av en kombination av metoder. Eisenhardt (1989) menar också att en
typisk fallstudie ofta kombinerar datainsamlingsmetoder, vilket också
enligt min tolkning breddar förståelseramarna. I enlighet med detta, samt
Silvermans rekommendationer att studera aktörer och händelser i deras
vardagliga miljö, har jag valt att bland annat använda mig av observationer. Min ambition har därför varit att i viss utsträckning delta i den vardagliga callcentermiljön. Det empiriska material som har samlats in består därför delvis av medarbetarnas tankar om ansvar från intervjusituationen men också av de intryck som jag har fått som deltagare/observatör i den vardagliga handläggare/säljarerollen. En av uppgifterna
ute på praktikens fält har varit att studera vad som händer och relatera
detta till vad som sägs i intervjuer och andra samtal.
På Sitel Nordic tillbringade jag också viss tid som telefonförsäljare
vilket gav mig en inblick i hur det kan vara att arbeta som säljare i
callcenter. Detta krävde ett par timmars utbildning samt en dags medlyssning. Det skulle ha varit betydligt svårare att göra samma sak på
Nordea då handläggarna innan de sätter sig i telefonen, genomgår en
utbildning på 3–4 veckor. Förutom observationer och medlyssning i mer
allmän bemärkelse så har jag också deltagit i ett antal möten i både Nordea
och Sitel Nordic. Dessa tillfällen blev av olika anledningar inte lika många
som jag först hade hoppats på. Jag har deltagit i ett gruppmöte och en
”medarbetardialogdag” på Nordea. På Sitel Nordic medverkade jag i de
morgonmöten som hölls varje dag och dessa blev till antalet tre, samt ett
coachningsmöte, mellan en säljare och en coach samt ett arbetsplatsmöte.
Ett flertal ostrukturerade och oplanerade samtal och möten (luncher och
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fikaraster) har också skett under den allmänna närvaron i de båda företagen vilket har varit värdefullt och bidragit till att min kunskap om
”livet i ett callcenter” ökat. Förutom detta deltog jag under våren 2003 i
ett heldagsmöte för fackliga företrädare inom callcenterbranschen vilket
gav mig deras syn och en vidgad bild av callcenterarbete.

3.3 Redovisning av det empiriska materialet
och analysarbetet
När allt material var inhämtat följde en tid av mycket skrivbordsarbete.
Samtliga bandade intervjuer transkriberades i sin helhet och det blev efter hand ett gediget material att ta sig an. När allt var utskrivet återstod
bearbetningen. Precis som Silverman skriver om processen insåg jag efter
detta moment att det var viktigt att gå tillbaka till problemet (Silverman;
2001; 166). Utan en välgrundad medvetenhet om det definierade problemet och utan att veta vad jag letade efter blev intervjuutskrifterna bara
till ord utan mening. Jag började efter detta att fundera över hur jag
skulle gruppera svaren. Med ledning i den teoretiska referensramen och
den beskrivningsmodell som tidigare presenterats fortskred arbetet. Jag
valde också på ett tidigt stadium att arbeta med en medarbetarkategori i
taget, vilket också fick följa med i redovisningen av det empiriska materialet. Anledningen till detta var att analysnivån utgår från medarbetarkategorierna och de funktionsindelningar som företagen formulerat.
Ambitionen med den empiriska delen av studien har varit att belysa
medarbetaransvar genom exempel hämtade från callcentermiljö. Syftet
med intervjuerna och den vardagliga närvaron i organisationerna har
varit att förstå hur medarbetarna tänker om mål, uppföljningssätt, regler, ansvarstagande och medarbetaransvar. I den empiriska återgivningen
redogörs därför, dels för företagens mål- och uppföljningsstrukturer, samt
för intervjupersonernas föreställningar om de befintliga mål- och
uppföljningsstrukturerna, synen på ansvar och hur det tar sig uttryck i
den praktiska verkligheten. Framförallt kommer den beskrivningsmodell
som presenterades i avsnitt 2.5.1 att användas och dessutom så kommer
den empiriska redovisningen att utgå från de grupper av medarbetare
som jag har valt att ta med i studien. Detta kan visualiseras genom följande figur:
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Figur 4. Beskrivnings/analysmodellen utvecklad med de undersökta medarbetarkategorierna

En ambition men den empiriska redogörelsen har varit att få fram hur
medarbetarna i de båda organisationerna ser på ansvarsgivande och ansvarstagande. Det har därför varit viktigt att ”låta medarbetarnas röster
ljuda” i texten just för att bilden av hur det är att ha ansvar och att ta
ansvar på callcenter blir tydlig. Den empiriska bilden analyseras senare
utifrån tanken om att människor kan tillskrivas, åläggas och ikläda sig
ansvar för sina handlingar och begreppen får då sin specifika betydelse.
Det finns i min empiri inte någon naturlig tidsaxel eller utvecklingskurva
att hänga upp redogörelserna på vilket bidrog till att jag istället valde
ansvarsgivande och ansvarstagande i en mer generell betydelse för den
empiriska bilden. Saknaden av en ”naturlig framställningsform i rådata”
har också bidragit till att jag har fått arbeta mycket med att framställa
empirin på ett dynamiskt sätt. Intervjumaterialet, som är en stor del av
min empiri, blir dessutom relativt statiskt och tråkigt, om det återges
rakt upp och ner. Detta har också påverkat valet av empiriframställning.
Den empiriska framställningen är uppbyggd av citat från tiden i organisationerna liksom från intervjumaterialet. En av anledningarna till detta
är att belysa medarbetarnas tankar så direkt och detaljerat som möjligt.
Vissa citat har dock till viss del ”rättats till” så att de har blivit begripliga. Talspråket är visserligen kvar liksom innehållet inte är förändrat,
men i ett fåtal fall har meningsbyggnaden ändrats eller ord lagts till för
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att läsaren lättare ska förstå det som har sagts. Principen har varit av det
enklare slaget, det vill säga, att man ska förstå det som individen vill
säga. Hur man tolkar det är däremot upp till läsaren. Även om detta
arbete inte är någon ”renlärig etnografisk studie” så finns i de empiriska
beskrivningarna en skrivstil och ett återgivningssystem, som delvis kan
sägas härstamma från etnografin. Van Maanen (1988) argumenterar för
att det finns tre litterära stilar inom etnografiska texter, ”realist”,
”confessional” och” impressionist”. Den impressionistiska stilen att återge
text innebär att forskaren refererar och berättar olika historier, händelser
och berättelser för att åstadkomma intryck och talande bilder av det utforskade området. Gravesen (2002) menar att ett kännetecknande drag
för den impressionistiska skrivstilen är ”att visa mer än att berätta” vilket också överensstämmer med syftet som jag har haft när jag skrivit de
empiriska redogörelserna. Jag menar att min ambition har gått i linje
med att ”låta empirin tala” även om jag inte har strävat efter att vara helt
osynlig själv. I viss mån drivs texten framåt av mina egna iakttagelser och
reflektioner vilket skulle kunna tala för att det också finns drag av vad
Van Maanen kallar ”den konfessionella stilen” där författaren delvis är
närvarande och påverkar texten. I analysarbetet så har det varit viktigt
att leta efter relationen mellan omständigheter i praktiken och vad
respondenterna genom sina utsagor ger uttryck för. Detta menar Bewley
(2002) bidrar till att öka förståelsen för varför man uttrycker sig på ett
visst sätt. Annars är analysarbetet och tolkningen i kvalitativa studier en
resa som kräver ett stort mått av kreativitet och som i praktiken börjar
redan vid intervjuerna på fältet (Andersen, 1998: 192). Ett problem i den
kvalitativa forskningen är att det inte finns några absoluta regler för hur
analystekniken ska utformas vilket Patton (1990: 372) menar leder till
kravet på att forskaren alltid gör sitt bästa för att återge data och kommunicera det som data visar. Det är också viktigt att ge rika fallbeskrivningar så att läsaren själv har möjlighet att bilda sig en uppfattning och dra slutsatser (Repstad, 1993). Bearbetningen av empirin fortskred när jag arbetade med den empiriska framställningen vilket medförde att jag läste och fick en närhet till det empiriska materialet. Den
analytiska resan fortsatte. Alvesson & Sköldberg skriver i ett avsnitt om
kriterier för empirisk forskning att empirin möjliggör tolkning men knappast entydigt leder fram till denna (1994: 358). Den poängrika tolkningen
ska framstå som rimlig i förhållande till det empiriska materialet men
behöver inte ha starkt stöd i form av bevis (ibid). Tolkning kan alltid
göras annorlunda vilket leder oss in på studiens trovärdighet.
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3.4 Studiens trovärdighet och kritik av vald metod
I kvalitativa studier, med en tolkande ansats, är det inte fruktbart att tala
om validitet i termer av ”sant” eller ”falskt” (Johansson, 1998: 39). Därmed inte sagt att validitet är oväsentligt i kvalitativa studier, tvärtom,
men begreppet bör användas ur en bredare synvinkel (ibid). Validitet i
betydelsen giltighet blir då ett mer adekvat användningsområde. Det handlar både om att resultaten ska vara giltiga i den praktiska världen men
också att tillvägagångssättet är öppet och redovisat. En annan del av
giltigheten rör i vilken utsträckning de empiriska beskrivningarna är återgivna och hur de bidrar i poängrikedom och ny kunskap och därmed
tillför något nytt till vetenskapssamhället (ibid).
Silverman (1993) delar upp intervjudata i två övergripande områden,
de som är framtagna i ambition att vara valida och reliabla oberoende av
kontexten och de som istället är fokuserade på subjekten och hur de
interagerar med den omgivande miljön. Jag vill påstå att denna studie
mest överensstämmer med det sistnämnda alternativet. Även om kontexten
och företagen inte är anonymiserade så har jag valt att låta de individer
som medverkar i studien vara det, undantaget enhetschefen på Nordeas
kundcenter i Eskilstuna samt Sitel Nordics dåvarande VD. Övriga medarbetare figurerar inte med sina namn i texten vilket är en överenskommelse med de medverkande. Deras identitet ska inte kunna avslöjas, vilket har utlovats vid intervjuerna. Annars är citaten återgivna så som de
finns inspelade på band eller i enstaka fall så som de antecknades vid det
tillfälle då det yttrades.
Patel och Tebelius (1987) menar att vetenskaplighet i den kvalitativa
forskningen mer är en etisk fråga än en verifikationsfråga. Det handlar
till stor del om att övertyga läsaren genom att presentera och ärligt redovisa sina överväganden (ibid: 77). Detta uttrycks i deras indelning som
tillämplighet, överensstämmelse och rimlighet, pålitlighet och trovärdighet samt noggrannhet. Tillämpligheten har jag bland annat tagit hänsyn
till genom att fånga flera olika medarbetares syn på medarbetaransvar
då detta skulle kunna ge olika infallsvinklar på fenomenet. Det är värdefullt att ta fasta på hur de olika rollernas uppfattningar och erfarenheter
speglar verkligheten. Ett av kriterierna enligt Patels och Tebelius sätt att
se på tillämplighet anser jag därför delvis vara uppfyllt, det vill säga att
kriteriet för uppgiftslämnarna är noga övervägt och det blev i detta fall
deras formella roll i gruppen. Det andra kriteriet, överensstämmelse med
verkligheten, är naturligtvis svår att uttala sig om. Det subjektiva elementet i informationen är uppenbart men det finns ingen direkt anledning att tvivla på respondenternas utsagor. En överensstämmelse och rim-
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lighet anser jag föreligger med callcenterpraktiken. Det faktum att jag
också periodvis varit närvarande i den pågående callcenterverksamheten
stärker detta påstående. Närvaro på det empiriska fältet har gett mig en
inblick i aktörernas naturliga miljö, vilket jag tror inte är oväsentligt för
de slutsatser jag har dragit. Norén (1995) betonar att en sådan metod,
för att ge trovärdighet, kräver närhet till studieobjektet, vilket observationer och ”närvaro” bland annat har gett mig. Jag har kunnat röra mig
fritt i de båda företagen och pratat med de människor jag har velat prata
med. Trovärdigheten stärks genom att jag anser mig kunna se hur handling i viss mån överensstämmer med det som handläggare och säljare har
gett uttryck för under intervjuerna. Till exempel var det ofta på Nordea
så att man hjälpte varandra, kollegor emellan, i det vardagliga arbetet
och arbetade med kunderna på ett sådant sätt som respondenterna senare med ord, beskrev i intervjuerna. Det sista kriteriet, noggrannhet,
har jag försökt att sträva efter. I det ingår också att jag försöker att redovisa mina ställningstaganden och vara medveten om hur de har påverkat
processen.
När den sista intervjun med enhetschefen var genomförd på Nordea
sammanfattade jag det empiriska materialet och redovisade mina tankar
omkring detta. Slutsammanfattningen av det empiriska materialet redovisades på ett ledningsgruppsmöte på Nordea i juni 2004. Denna återföring av resultaten mottogs på ett positivt sätt och mycket av de empiriska
data ansågs överensstämma med deras uppfattningar om praktiken. Det
fanns vissa intressanta empiriska iakttagelser som ledningsgruppen inte
hade tänkt på tidigare, vilket kan ses som ett praktiskt bidrag till verksamheten. I och med detta kan en viss validering av de empiriska data
från Nordea ha ansetts ägt rum. En av gruppcheferna har, liksom enhetschefen, läst och kommenterat det empiriska materialet. Både enhetschefen
och gruppchefen upplevde att jag i mångt och mycket hade ”fångat deras
verksamhet”. En av gruppcheferna upplevde att hon kände igen sig i det
som var beskrivet och hade blivit uppmärksam på saker som hon förut
aldrig hade tänkt på. Bland annat det faktum att de kallar sin arbetsplats
för ”huset” utan att vara uppmärksam på att det faktiskt är så men också
en sådan sak som att man kan fråga sig hur verksamheten bedrivs upplevde hon var tankar som väckts av läsningen. I Sitel Nordic- fallet så har
dåvarande VD, två avdelningschefer samt en gruppchef fått ta del av det
empiriska materialet. I ett samtal med en av avdelningscheferna så framkom att det fanns igenkänningselement men inga konkreta exempel diskuterades.
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3.4.1 Kritik av vald metod
Ambitionen i studien har varit att undersöka något så abstrakt som ansvar vilket dessutom kan ha så olika betydelser och mening för olika
människor. Hur kan jag veta att det jag undersökt verkligen har med
medarbetaransvar att göra? Även om ambitionen har varit att försöka
fånga helheten finns alltid en risk att vissa områden utesluts och fenomenet omedvetet påverkas i önskad riktning (Merriam, 1994). De rika empiribeskrivningarna som utgör en tung del av arbetet ger dock läsaren en
möjlighet att skapa sin egen bild och dra sina egna slutsatser. Jag har som
forskare hjälpt till genom att redogöra för mitt tillvägagångssätt och vad
som varit vägledande vid mina beslut. Ett val som kunde ha gjorts annorlunda är valet av antalet medverkande intervjupersoner. Jag kunde istället ha valt att tillbringa en längre tid i företagen, följa ett färre antal
människor och med en annan typ av metod till exempel ”skuggning”
med rötter i antropologin och etnografin (se Johansson 1998 med hänvisning till Czarniawska), komma närmare medarbetarnas tankar om
varför man agerar som man gör. Men den teori som jag har valt och den
fråga som den här studien avser att ge svar på utgår inte ifrån, varför
man tar ett visst ansvar, utan istället beskriva hur man gör det. Även om
jag talade och intervjuade många människor i de båda organisationerna
blev det i praktiken så att jag under det som jag betecknar som observationer följde ett mindre antal medarbetare, detta är särskilt tydligt i
Nordeafallet. En negativ aspekt med fallstudier menar (Merriam, 1994)
är just det faktum att forskaren är en sådan stor del av forskningsprocessen.
Som jag ovan redogjort för är detta en av anledningarna till att jag redovisat mitt tillvägagångssätt på ett omfattande sätt för att stärka studiens
giltighet, resten är upp till läsaren att bedöma.
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Noter
1

Detta kommer ytterligare att utvecklas i den empiriska beskrivningen av Nordea.
Johansson (1998) utgår i sin doktorsavhandling från att det ofta finns en, common sense betydelse av ansvar, som är allmän i sin karaktär (Bittner, 1965) och
hon skapar utifrån detta en forskningsfråga som behandlar vilken mening begreppet har fått för arbetare som blivit utnämnda till ”ansvariga”.
3
Den 1 december 2004 tillträdde en ny vd för Sitel Nordic.
2
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DEL 2

I del två presenteras de empiriska beskrivningarna. Här får vi stifta bekantskap med två organisationer som arbetar med kunder endast via
tele- och datateknik på distans.
I det fjärde kapitlet redogör jag för det första företaget, Nordea, ett
tjänsteföretag som har organiserat sig så att de har en omfattande egen
kundtjänstorganisation, ett kundcenter, som huvudsakligen är baserat på
data- och telefoniteknik. Hela kapitlet är baserat på den tid som spenderats i organisationen, vintern och våren 2004, där intervjuerna utgör den
primära och mest omfattande delen. Redogörelserna utgår från de intervjuade medarbetarna, enhetschef, gruppchefer och handläggare.
I det femte kapitlet beskriver jag det andra företaget, Sitel Nordic, en
callcenterorganisation, som har organiserat sig så att de har en omfattande kundtjänst- och säljorganisation som de erbjuder andra företag att
köpa tjänster från. Det är en organisation som huvudsakligen är baserad
på avancerade tekniska lösningar gällande data och telefoni. Beskrivningen
av Sitel grundar sig dels på den tid jag spenderade där våren 2003 då jag
delvis praktiserade i telefonin men också på de intervjuer jag genomförde
med vd hösten 2003 och övriga medarbetare våren 2004. Redogörelserna utgår från de intervjuade medarbetarna, vd, avdelningschefer, gruppchefer och säljare. Till viss del ligger också dokument såsom befattningsbeskrivningar, organisationsscheman och policydokument, till grund för
kapitel fyra och fem.
Den empiriska framställningen är indelad på följande vis. Det första
avsnittet i respektive kapitel är tänkt som en introduktion till företaget
och en beskrivning av den miljö som medarbetarna arbetar i. Avsnittet
bygger på tiden i organisationerna men även på intervjumaterialet. Här
återfinns också en beskrivning över hur man uppfattar det ansvar som
man har fått. Det andra avsnittet handlar om mål- och uppföljningsstrukturerna i de båda organisationerna och hur medarbetarnas tankar
omkring dessa ser ut. Det tredje som jag vill belysa i empirin är hur medarbetarna själva uppfattar ansvarstagande men också det som kanske är
lika viktigt, icke-ansvarstagande. Poängen med båda empirikapitlen är
att belysa hur givande och tagande av ansvar tar sig uttryck i de båda
callcenterorganisationerna och hur medarbetarna själva ser på ansvar.
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4 Välkommen till Nordea
Att sköta sina bankärenden via telefonen eller datorn är inte längre
ett nytt sätt att gå till banken. Det har vid sidan av de traditionella
bankkontoren därför utvecklats kundcenter som kunden inte fysiskt kan
besöka. Kundcentren har etablerats som ett alternativ för kunden att via
telefonen eller datorn besöka sin bank i ärenden som rör privatekonomin
eller företagets ekonomi. Nordea är som bank naturligtvis inte ensamma
om att ha anammat denna form av kundtjänstverksamhet utan det förekommer även inom andra bankkoncerner. Utvecklingen har till stor del
styrts av bankerna själva som sett detta som ett kostnadseffektivt sätt att
hantera kundservice och försäljning. Men utvecklingen mot ett kundbeteende där banken finns ett telefonnummer bort eller några knapptryckningar och en modemuppkoppling närmare, är naturligtvis också
initierad av en snabb teknikutveckling som gjort detta möjligt. Inom
Nordea är kundcenterverksamheten en del av området Electronic Banking. På Nordeas internetsida står att läsa;
Det är enkelt, säkert och bekvämt att sköta sina bankärenden via Internet
och telefon. Du kontrollerar dina konton, sköter ditt fondsparande, söker
lån och kort samt mycket mer. Tillgången till Nordea via Internet och
telefon är kostnadsfri. (www.nordea.se//privat/Internet), 2004-04-20).

Det forna arbetet som bankkontorstjänsteman börjar alltmer flytta in i
verksamhetsformen callcenter och kan därför till viss del sägas ha ändrat
karaktär1. Idag utförs en stor del av arbetet med kunden istället i telefonen och genom datorn. Den anammade verksamhetsformen callcenter,
contactcenter eller kundcenter, innebär ofta en typ av styrning och kvantitativ kontroll som följer med verksamhetens form. Det handlar framförallt om effektivitets-, service- och försäljningsvariabler. Nordea har idag
fem kundcenter i Sverige. De finns i Uppsala, Sundsvall, Göteborg, Malmö
och Eskilstuna.

4.1 Nordeas kundcenter i Eskilstuna
1999 öppnade dåvarande Postgirot ett contactcenter i Eskilstuna, helt
baserat på telefoni och datasupport, för sina privat- och företagskunder.
När Nordea 2002 köpte Postgirot övergick Postgirots contactcenter i
Eskilstuna till att bli ett kundcenter för både Postgirots gamla kunder
men också för Nordeas kunder. Detta har inneburit en lång rad av förändringar där mycket nytt har tillkommit och en del gammalt har försvunnit. Kundcentret i Eskilstuna är idag det enda av Nordeas kund-
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center som tidigare varit ett Postgirokundcenter. Detta menar vissa inom
verksamheten präglar ”tänket” och en av de intervjuade gruppcheferna
uttrycker sig enligt följande;
”Vi måste vara bättre för att bli lika värda, så är det, du kan titta på vilket
uppköp som helst. Dom tycker att vi är någonting som katten släpat in
men vi har vår styrka, på betalningarna.”

I Eskilstuna finns 96 platser för telefoni och ca 120 anställda medarbetare. Kundcentret i Eskilstuna är idag dessutom det enda av de fem kundcentren som arbetar med företagskunder. Att det blev just Eskilstuna som
fick denna del anses av många vara ”en fjäder i hatten” för kundcentret
men det förpliktigar också. Det finns med andra ord många anledningar
att leva upp till åtaganden och krav från kunderna och Nordea centralt.
Verksamhetens huvudsakliga uppgift är idag att vara stöd och support
till Nordeas företagskunder (detta inkluderar även f d Postgirots företagskunder) vilket i praktiken innebär service- och försäljningsaktiviteter. Den
tjänst som levereras till kunden är således service och försäljning och den
tjänst som medarbetarna levererar till företaget, är det uppdrag man har
som kundcentermedarbetare och som man varje dag uppfyller. Det tillskrivna ansvaret för en medarbetare vid kundcentret i Eskilstuna utgår
således ifrån uppdraget att leverera service och support till Nordeas och
Postgirots kunder på ett sätt som följer etiska riktlinjer, mål och övriga
värderingar i företaget. Nordea koncernen antog i december 2002 principer för företagets samhällsansvar som speglar de värderingar som
genomsyrar företaget. Värderingarna bygger på frihet, jämlikhet, miljöhänsyn samt ett gott medborgarskap inklusive etik, heder och uppriktighet (www.nordea.com//etiska,2004-05-20). De etiska riktlinjerna beskriver i generella termer principerna för vad som styr verksamheten, hur
kunder ska behandlas och vilket beteende som förväntas av medarbetarna. De ska vara till stöd i det dagliga arbetet och beslutsfattandet.
Vidare står det att läsa i de etiska principerna att om något är oklart
söker man råd och vägledning hos den närmast överordnade. Nordeas
etiska riktlinjer spänner över områden som integritet och god affärssed,
behandling av kunder, medarbetarnas etiska beteende samt omfattningen
och tillämpningen av riktlinjerna. Det vilar enligt dokumentet på chefernas ansvar att se till att detta efterföljs och att föregå med goda exempel
på det önskvärda etiska beteendet.
Öppettiderna har varierat under åren liksom följaktligen även
arbetstiderna. Nordea har under en längre tid haft öppet 7–24 alla dagar,

70

Manus/helén

70

05-03-18, 14.07

inklusive julafton och midsommarafton osv. Detta har under våren 2004
förändrats vilket idag innebär att öppettiderna istället är 8–20 på vardagar samt 10–17 på helger. Medarbetarna påverkar sina egna arbetstider
genom att alla får önska tider och man använder ett datoriserat
bemanningssystem för detta ändamål. Samma bemanningssystem används
av samtliga Nordeas kundcenter och på den tiden Postgirot drev verksamheten i Eskilstuna användes också ett datoriserat bemanningsprogram,
om än ett annat. De anställda har schemalagda raster på olika tider för
att bemanningen i största möjligaste mån ska vara anpassad efter kundtillströmningen och minimera köerna. Detta innebär i praktiken att man
som handläggare inte själv kan avgöra när man vill ha lunchrast och
fikapaus eller vem man vill ha sällskap med, vilket var fallet tidigare.
Detta är en del av förändringarna vid övergången från Postgirot till Nordea
som arbetsgivare. Under våren 2004 har de flesta privatkunder successivt styrts om till kundcenter på andra orter i enlighet med att Eskilstuna
enbart skall utvecklas till ett Kundcenter Företag.
Verksamheten i Eskilstuna är belägen i den centrala stadskärnan i en
del av Postens gamla lokaler. Nordea disponerar huvudsakligen två våningsplan i byggnaden. Efter att man som besökare blivit insläppt genom
porten och gått upp för stentrappan möts man av en avsats innehållande
en friskvårdshörna. Där vittnar en soffgrupp, diverse tidskrifter i tidningsställ och ett antal gå-stavar om att det finns en ambition att satsa
och prioritera hälsofrämjande aktiviteter. Till vänster på det första våningsplanet finns en avdelning med telefoniplatser, lunchrum och mötesutrymmen och beroende av vilken tid man kommer på dagen så är rummet mer eller mindre präglat av sorlet och ljudet av arbetande människor. Surret ligger som en ridå över hela atmosfären. Om man på
trappavsatsen istället väljer att gå in genom dörren till höger så möts
man av ytterligare telefoniplatser inklusive avskilda avdelningar för administration, ledningsfunktion och lunchrum. Efter att ha tagit hissen
eller trappan upp till det andra våningsplanet upptäcker man ytterligare
telefonigrupper samt en plats där de handläggare arbetar som enbart svarar
på e-post från kunder, mail-teamet. Även detta våningsplan innehar ett
lunchrum som då och då även används som möteslokal. Handläggarna
är placerade gruppvis och i närheten av varje grupp finns en stor banderoll som kommunicerar ett gruppnamn. Rummen präglas också av en del
fullklottrade resultattavlor som uppvisar gamla säljresultat och vid en
förfrågan om hur de används så blir svaret att de i princip inte används
längre utan att detta var vanligare förr. Idag följer man istället resultaten
via datorn. I olika delar av lokalerna finns också tv-monitorer som visar
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fyra färgglada staplar vilka representerar antal inloggade handläggare,
handläggare som är i arbete men för tillfället sitter i ”ej redo-läge”, handläggare som väntar på inkommande samtal samt en stapel för hur många
handläggare som pratar med kund just för tillfället.
Bland handläggare och övriga medarbetare kallas arbetsplatsen ofta
för ”huset” och uttrycket ”här i huset” kommer fortsättningsvis att dyka
upp ett antal gånger i mina kommande samtal med dem som arbetar där.

4.1.1 Intern organisering
Sättet att organisera sig internt bjuder inte på några större överraskningar
utan följer gängse normer för en funktionsorganisation. Där finns en enhetschef, sju gruppchefer och ett antal handläggare. Förutom detta finns
ett litet antal administratörer med ansvar för ekonomi- och bemanningsfrågor samt en teknik- och IT-ansvarig. Organisationen kan beskrivas
genom följande organisationsschema.

Figur 5. Organisationsschema: Nordeas kundcenter Eskilstuna

4.1.2 Medarbetare i kundcentret
På Nordeas kundcenter i Eskilstuna arbetar som tidigare nämnts, de flesta
i telefonin, och organisationens huvudsakliga uppgift är att hantera kundkontakter via data och telefoniteknik.
”Nordeas medarbetare är kvalificerade och utbildade, och har styrmekanismer som säkerställer att relevanta tjänster levereras.”
(Nordeas etiska riktlinjer, antagna av koncernstyrelsen 2003).
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De medarbetare som arbetat där längst har varit med sedan starten 1999
medan andra endast har arbetat där några månader. I och med att organisationen från början var en del av Posten har ett flertal av de anställda
arbetat i andra arbetsroller såsom till exempel brevbärare, chaufför eller
postkassör. Andra medarbetare har anställts direkt till kundcentret och
har varierande arbetslivserfarenheter med sig i bagaget. Enhetschefen,
Lennart Nyberg, har en lång bakgrund i Posten och Postgirot och har
arbetat med försäljning i över 20 år. Han har klara och tydliga visioner
med hur han vill att verksamheten ska drivas och utvecklas framåt. En av
handläggarna som var med 1999 när Postgirot startade sin verksamhet
menar att de nu har fått en ledare som är lik den som de hade först som
också han arbetade med tydliga målbilder över hur de hela tiden skulle
bli bättre och vars ambition handlade om en arbetsplats där alla har eget
ansvar. Handläggaren beskriver sitt första möte med den förste chefen på
följande sätt:
”När jag började här blev jag inspirerad av chefen och den vision som han
beskrev och jag tänkte att här ska jag bara vara. XX pratade om en arbetsplats där alla har eget ansvar, det var jätteviktigt. Om det var fel på toaletten så var det den personen som upptäckte det, som skulle anmäla saken.
Han pratade också om att alla arbetsuppgifter skulle rotera så att alla
kände sig delaktiga i huset. Sen strävade han mot att bli Sveriges bästa
callcenter, dit ska vi, nu kör vi va.”

Vid en jämförelse med den nuvarande enhetschefen menar hon att de nu
har en ledare i stil med detta. Den nuvarande enhetschefens visioner innehåller också tydliga målbilder över hur kundcentret ska utvecklas och
vilka strategier som ska vidtas för att man ska lyckas.
4.1.2.1 Gruppcheferna
Alla telefonigrupper inklusive mail-teamet och supporten arbetar med en
gruppchef som närmaste arbetsledare. Gruppernas storlek varierar liksom till viss del också de specifika arbetsområdena och arbetsuppgifterna. De gruppchefer som arbetar inom organisationen har i princip ansvar för ca 15–30 handläggare och det finns 7 stycken medarbetare som
arbetar som gruppchef2. Bland gruppcheferna har ett par bakgrund från
Posten medan andra har varierande erfarenheter såsom till exempel barnskötare, militär, banktjänsteman samt ekonom och administratör.
Gruppcheferna har sedan Postgirot startade sin verksamhet i Eskilstuna
haft växlande roller och en av gruppcheferna beskriver rollen idag som
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en roll med ett utökat ansvar där ansvarsutvidgningen bland annat består i ett utökat personalansvar.
”Skillnaden just nu är ju att vi har fått ansvar för utvecklingssamtal och
lönesamtal och vi sätter lönen, det är en tydligare chefsroll, ett tag var den
väldigt flummig och diffus och det fick absolut inte heta chef.”

Gruppcheferna upplever i stor utsträckning att de är delaktiga i verksamheten och har möjligheter att påverka och förbättra arbetet i kundcentret.
En av gruppcheferna menar att det både ligger i gruppchefsrollen men
också i medarbetarrollen att ta detta förbättrings- och utvecklingsansvar.
Till stor del innebär gruppchefsrollen att man är positiv till förändringar
och arbetar för att påverka inställningen till saker som beslutas i verksamheten. Men man kan inte förändra allt utan det handlar också om
hur man förhåller sig till saker som berör en.
”Det är inflytandet som är roligt med att vara gruppchef för man kan
påverka mycket. När jag tänker efter hur mycket man kan påverka blir
man lite förskräckt. Om man verkligen skulle tänka efter vad man har för
roll och vad man har för befogenheter och tänker på att nästan 130 personer kan påverkas av det så är det oerhört mycket men det är det som är
det roliga i det här.”

Det formella forumet för gruppchefernas inflytande och beslutsfattande
är ledningsgruppsmöten där det mesta som rör verksamheten ventileras.
En av gruppcheferna poängterar att det är i ”bollandet med andra” som
de stora möjligheterna att påverka finns. Det finns då stora möjligheter
att påverka enhetschefen och de beslut som ligger på dennes nivå. På
nivån över enhetschefen upplever i princip ingen av gruppcheferna att
det finns några realistiska möjligheter att utöva inflytande mer än möjligtvis indirekt via enhetschefen. Detta sker dock mer sporadiskt och
gruppcheferna upplever inte heller något direkt ansvar för detta. Beslut
som ”kommer uppifrån” (centrala Nordeabeslut) upplever de flesta att
det inte finns några möjligheter att påverka. Men flera av gruppcheferna
poängterar att beslut alltid kan anpassas till den närliggande verksamheten och att det ofta är medarbetarna tillsammans som gör det.
Det framkommer också att det i mångt och mycket är enhetschefens
vision som vägleder de interna beslut som fattas. En annan åsikt som
kommer igen är att det är skillnad på att ha möjligheter att utöva inflytande genom att kunna påtala vad som kan förändras och förbättras
men att det sedan till sist handlar om resursmöjligheter att påverka det
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som man tidigare har diskuterat. Möjligheter att komma med förslag
och diskutera resursfördelningen finns dock alltid. Förutsättningarna för
ansvarstagande varierar. De flesta upplever att möjligheter finns att ta
ansvar men att det man får ta ansvar för är begränsat. Vilja och förmåga
finns men tillåtelsen kan variera.
Det ansvar som är förknippat med arbetsrollen enligt gruppchefernas
arbetsbeskrivning är att:
•

nå uppsatta mål genom att leda, utveckla och följa upp medarbetare

•

säkerställa att målstyrningsprocessen fungerar inom gruppen

•

säkerställa att medarbetare har nödvändig kompetens för sina
arbetsuppgifter genom sam- och medlyssning, vid behov även ta
kundsamtal för sin egen utveckling

•

säkerställa gruppens service- och kvalitetsnivå gentemot kund och
uppdragsgivare

•

följa attest- och utanordningsplaner samt att allt arbete vid enheten
utförs i enlighet med bankens vid var tid gällande instruktioner

•

genomföra utvecklingssamtal, lönesamtal och upprätta kompetens- och
utvecklingskontrakt med sina medarbetare

•

genomföra lokala CSI mätningar

•

genomföra ESI (medarbetarnöjdhetsindex), både central och lokal

•

aktivt delta i ledningsgruppsarbetet inom Kundcenter Företag

•

ta egna initiativ och agera självständigt inom eget ansvarsområde

•

företräda banken och enheten i kontakter med kunder och interna
intressenter

I arbetsbeskrivningen över gruppchefens ansvar och arbetsuppgifter finns
också ett särskilt ansvar specificerat och det handlar om att delta i projekt för verksamheten Kundcenter Företag/Kundcenter Sverige.
De befogenheter som medföljer ansvaret handlar enligt arbetsbeskrivningen om:
•

utanordningssätt enligt koncernens regler

•

inköp enligt koncernens regler

•

rekrytering och avveckling av medarbetare enligt ”farfarsprincipen”3
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Gruppchefernas arbetsuppgifter beskrivs ofta som omväxlande av dem
själva och spänner över flera olika områden. En av gruppcheferna beskriver arbetet och arbetsrollen på följande vis:
”Arbetsuppgifterna är ganska varierande, mycket administrativt, siffror,
inbokning av utbildningar, mycket administrativ tid, men min främsta arbetsuppgift är att finnas i teamet, stötta och vägleda i teamet. Jag kan inte
svara så bra på rena frågor men jag kan hjälpa till och hitta rätt svar, jag
finns där för att de ska må bra.”

Gruppchefsrollen framstår som en ”spindel i nätet funktion” där ett stort
spektrum av uppgifter ingår. Tyngdpunkten på huvudfunktionen tycks
dock variera lite mellan gruppcheferna men en åsikt som kommer igen är
att det viktigaste är att nå uppsatta mål och få helheten att fungera.
”Verkligen som en spindel i nätet helt klart, det är ett viktigt kugghjul och
mer än vad jag tror att handläggarna förstår, man gör mycket mer än vad
de tror. Det har varit ett glidarjobb förr i tiden men inte nu, vi är inne i en
turbulent period så nu är det extra mycket, förut har det rullat på.”
”Jag har ansvar för att redovisa till chefen att vi fixar det, att vi når målen
som är ålagda, det som vi har kommit överens om ska jag se till att det blir
så och att medarbetarna utvecklas så att vi når det. Jag har inte budget/
resultatansvar, men personalansvar och det operativa ansvaret ligger på
mig.”

Andra gruppchefer beskriver rollen utifrån ord som stöttande, hjälpande,
trygghet, stöd och utveckling. Exempel på detta är följande beskrivningar
av gruppchefsrollen:
”En stöttande och hjälpande roll.”
”Sammanhållande, man driver framåt, utvecklar handläggarna så de har
rätt kompetens.”
”Jag ska hjälpa till och utveckla medarbetaren och få den att tycka att det
här är jätteroligt, att få dem att trivas, det är inte så kul alltid i telefonen.”
”Det är att se till att alla mår bra och fungerar som de ska i sitt jobb, sen
fastnar jag i mycket administration. Driva verksamheten framåt.”
”Det är att ge trygghet och stöd i mitt team.”
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Vad man upplever att man har ansvar för kan dock skilja sig en del från
den roll och den uppgift man har som gruppchef. Rollen fokuserar mer
på gruppen medan ansvaret till viss del handlar mer om att redovisa
”uppåt” i organisationen. Att vara gruppchef handlar mycket om administrativa arbetsuppgifter såsom uppföljning av mål, inbokningar av
utbildningar, statistik och andra arbetsuppgifter liksom om att vidarebefordra information till olika delar av organisationen. I gruppchefens roll
finns således ett administrativt ansvar. Men man har också arbetsuppgifter som är mer av ledarskapskaraktär såtillvida att man har ett ansvar för
att coacha och stötta den egna arbetsgruppen så att de når både de individuella målen liksom gruppens mål. Det föreligger således ett försäljningsansvar som huvudsakligen handlar om att medarbetarna i den egna gruppen ska nå sina mål och visa resultat.
”Mitt mål är hela gruppens mål. Ligger vi inte på rätt nivå är det mitt
ansvar. Om vi inte når upp ska jag sätta in rätt åtgärder vad det än är,
utbildning eller även försäljningsmässigt.”

Samtidigt finns ett uttalat ansvar för att handläggarna ska må bra och
utvecklas, ett ledar- och personalansvar. Enligt enhetschefen så finns också
ett tydligt påbörjat decentraliseringsarbete av ansvar, vilket för verksamhetens del ställer krav på medarbetare som vill och kan ta ansvar utifrån
verksamhetens krav. Det finns också en medveten förändringsstrategi där
man försöker flytta fokus från en administrativ roll till en gruppchefsroll
som är mer fokuserad på försäljning.
I övrigt så är det gruppchefens ansvar att se till att den dagliga verksamheten flyter på och att eventuella problem röjs undan på ett effektivt
sätt, ett operativt ansvar som huvudsakligen handlar om att verksamheten ska fungera. Det finns således en tydlig struktur för gruppchefens
arbetsfunktion vilket också ger ramarna för det tillskrivna ansvar som är
förväntat av gruppchefen. Men som samma gruppchef säger:
”Även om det finns en formell arbetsbeskrivning så formar man den efter
sitt eget huvud. Vi gruppchefer fokuserar nog väldigt olika saker. Jag fokuserar inte så hårt på uppföljning som vi gör annars i organisationen. Då
fokuseras mycket på den effektiva arbetstiden, det är flera av de andra
som jagar väldigt mycket.”

4.1.2.2 Gruppchefernas tankar om det givna ansvaret
Trots de gemensamma ramarna framkommer bilden av en gruppchefsroll som kan se ganska olika ut beroende på hur man uppfattar sin roll.
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Men ett gemensamt drag är att man upplever ett helhetsansvar för samtliga delar som man strävar efter att uppfylla:
”Jag tar det största ansvaret för min grupp, det är en kämpig roll mellan
varven, personal och driftansvar, det ska fungera.”

Hur man uppfattar det givna ansvaret bland gruppcheferna varierar i
någon mån. Men det man är ansvarig för beskrivs ofta på ett annorlunda
sätt än det som finns beskrivet i arbetsbeskrivningen.
En av gruppcheferna svarar enligt följande på frågan vad man är ansvarig för:
”Det är att ha helheten, det är mitt eget ansvar. När något är fel säger jag
det, jag tar eget ansvar, för mig själv och för verksamheten det försöker
jag alltid pränta in i handläggarna, det är ditt eget ansvar.”

Annars återkommer de flesta av gruppcheferna till sin arbetsroll och de
arbetsuppgifter som hör samman med rollen när man diskuterar vad man
är ansvarig för.
”Jag kommer tillbaka till bemanningsfrågan, det är en stor bit, att informera och förmedla vidare vad som kommer att hända, nya uppdrag, information till kollegor.”
”Jag har ansvar för att se till kunderna får service, att handläggarna sitter
i telefonen, att informationen är korrekt och att in-samtalen inte är så
många. Jag ska utföra samlyssning, RAK-samtal, fruktansvärt mycket tid
går till RAK-samtal, jag hinner inte runt de medarbetare som ska ha RAKsamtal.”
”Vårt övergripande ansvar är att ta hand om kunden och som medarbetare här i huset har jag ansvar för uppföljning av långtidssjukskrivna, se
till att mina medarbetare har de kunskaper som de behöver och att de mår
bra, att jag mår bra.”
”Jag är ansvarig för att kunden får ett korrekt bemötande och att jag
hjälper de som jag jobbar med att de har ett korrekt kundbemötande.”
”Det största ansvar man har oavsett vad det handlar om är att man har
arbetsmoral och lojalitet mot sitt företag. Att man tror på det man arbetar
med, det är det absolut viktigaste och att man har vilja och engagemang,
jag pratar också med kunder ibland. Man måste tro på det man gör, jag är
stolt över att arbeta på Nordea. Desto bättre tror jag man trivs i sin roll,
men man måste själv vara ganska vidsynt, det finns ju inget jobb som är
till 100 %, man får börja bena upp det lite grann.”
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”Att vi är ett bra ansikte utåt, en bra person, dels här mot mina kollegor
men också mot kunder och mot andra enheter, jag är inte bara mig själv,
det får inte slå tillbaka på Eskilstuna.”

Under diskussioner om vad man är ansvarig för som Nordeamedarbetare
blev svaren lite mer enhetliga och det mest påtagliga var att kunden och
banken fick en mer framträdande roll. Som Nordeamedarbetare verkar
man först och främst vara ansvarig för att tillvarata bankens intressen
framför kollegans eller sig själv.
”Jag är ansvarig för att vara bankens ansikte utåt, jag får ofta ringa upp
arga kunder. Där är det ingen skillnad mellan att vara Postgirot eller
Nordea, det gäller att vara lika professionell. Det är alltid en kund.”
”Att vara företagets ansikte utåt, både som privatpersoner och på jobbet,
att alltid komma ihåg att vi representerar en bank och inte bara en kundtjänst.”
”För det första är jag ansvarig för att kunderna ska tro på oss, att vi är
Sveriges bästa bank och att vi har banksveriges nöjdaste kunder, i bemötandet till dom. Kunderna ska ha rätta produkter, att bankerna ska gå bra
och att kunderna ska ha det de behöver ha, inte något annat, och för att
det ska bli bra intäkter till banken.”
”Var och en har ett ansvar för sig själva. Man kan inte skylla på
arbetskamrater, Nordea, Sverige eller dåligt väder utan jag har alltid ett
eget ansvar för känslor och vad jag gör. Sen har man som arbetsgivare
alltid ansvar för att erbjuda de allra bästa arbetsförhållanden men man
har inte förmåga att göra det varje dag, det blir köer vissa dagar och så
vidare då är det medarbetarens ansvar att förhålla sig på ett sätt så att
man ändå mår bra.”

4.1.2.3 Handläggarna
Som handläggare på kundcentret i Eskilstuna tillbringar man största delen av sin arbetsdag med ett headset på huvudet och ett stort mått av
servicevilja i rösten. I handläggargruppen är det stor spridning på
arbetslivserfarenheterna och ett flertal har utbildning till något annat yrke
såsom till exempel ingenjör, socionom och inom barn- och sjukvård men
har på grund av brist på arbeten sökt sig till denna bransch. Ett antal
handläggare studerar fortfarande och arbetar i kundcentret parallellt med
studierna. På Nordea så har samtliga anställda månadslön och ingen del
av lönen utbetalas på provisionsbasis vilket annars är vanligt inom calloch contactcenterbranschen.
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Det är ett stort antal kundsamtal som genomförs varje dag av skiftande karaktär. Den största delen av arbetsdagen består därför i att prata
med kunder i telefonen oavsett om det är i avsikt att sälja eller att svara
på frågor och ge service. I arbetsbeskrivningen för handläggarna så står
det att:
”En handläggare arbetar med kundkontakter med uppdrag att hantera
frågor och uppgifter som kommer via telefon eller e-post. Arbetet sker
kostnadseffektivt och i enlighet med Nordeas och enhetens policies och
riktlinjer. En handläggare ska aktivt främja och underlätta användningen
av Nordeas tjänster och produkter och stödja kontinuerlig förbättring av
Customer Satisfaction Index.”
(Arbetsbeskrivning Contact Centre Agent i Contact Centre Nordea,
2004-03-01).

De arbetsuppgifter en handläggare vid kundcentret ska utföra vägleds
således av arbetsbeskrivningen. Det finns i och med arbetsbeskrivningen
klara indikationer på vad som förväntas, både ifråga om vad som ska
utföras men också hur. Arbetet med kunderna ska genomföras på ett
kostnadseffektivt sätt och i enlighet med rådande policys. Det ansvar
som är förknippat med arbetsrollen enligt arbetsbeskrivningen är att:
•

rapportera till group manager i contact centre

•

ta emot och hantera uppdrag och förfrågningar från kunder

•

stödja och hjälpa kunder att använda Nordeas tjänster och produkter

•

presentera och sälja Nordeaprodukter- och tjänster och beakta
individuella mål och gällande regler

•

göra kunderna nöjda genom ett professionellt bemötande, fokus på
kvalitet och värdeskapande service

•

utföra arbetsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt och föregå med
gott exempel

•

ansvara för den egna personliga utvecklingen i enlighet med uppställda
mål och hålla sig ajour med vad som händer inom området

•

aktivt bidra till en god stämning och ett gott samarbete bland kollegorna

Det krävs en gedigen bankkunskap av handläggarna vilket erbjuds nyanställda i form av tre veckors utbildning i början av anställningsförhållandet.
Vissa handläggare har ett utökat individuellt säljansvar men principen är
att det är gruppens säljmål som man jobbar mot. Ett utökat säljansvar är
på gång att introduceras för fler handläggare i kundcentret, även för dem
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som tidigare inte har haft detta ansvar. Enhetschef och gruppchefer är
dock mycket noga med att poängtera att både serviceansvaret och säljansvaret är viktiga och bidrar sida vid sida till att verksamhetens mål
uppnås. Enhetschefen uttrycker sig enligt följande om det påbörjade arbetet med vidgade ansvarsområden:
”Jag tycker att det är jättebra med det här säljansvaret för det blir lite
annat än att bara sitta och ta emot samtal.”

Nordeas uppköp av Postgirot innebar en del praktiska konsekvenser för
medarbetarna i Eskilstuna, förutom de som redan nämnts inledningsvis,
bland annat vad gäller arbetet med kunderna. I dagsläget så hanterar
man både gamla Postgirokunder och Nordeakunder. Förändringen har
gått sakta och om man som handläggare idag jobbar med båda dessa
”skills” beror till stor del på handläggaren själv och i vilken takt denne
har velat utöka sitt kunskapsregister. Handläggaren har till stor del själv
kunnat påverka övergången till mer omfattande ”skills” vilket enhetschefen också är noga med att påpeka. Enhetschefens filosofi är att det
ska ske i den takt som är lämplig både för handläggaren och för företaget
vilket annars kan leda till bekymmer, bland annat i form av medarbetare
som mår dåligt. Hans uppfattning är här att de flesta handläggare vill ta
ansvar och vidga sina områden men att det ibland kan behövas ”dra i
handbromsen” så att man samtidigt klarar telefoniuppdraget. Han vill
ge ansvar men ibland kan det vara klokast att vänta.
Flera av handläggarna har satt ord på hur en normal arbetsdag skulle
kunna beskrivas och vad man gör under en vardag. En av handläggarna
beskriver det enligt följande:
”Man kliver in lite lagom försenad, försöker att ta sig in i datasystemen
och sen så rullar dan på fort som bara den. En arbetsdag är inte lik den
andra. Idag har det varit en sån där jobbig arbetsdag, problem med att
komma in och svårt att svara på frågorna, kön växer och så växer paniken. Arbetsuppgifterna handlar om att svara kund, men vi är ju fixerade
vid våra datorer och telefoner. Det gäller att försöka ha så mycket som
möjligt i huvudet, vara påläst och kunna hitta i systemen så vi får en nöjd
kund i slutänden.”

En annan handläggare uttrycker sig istället enligt följande när rollen och
arbetsuppgifterna ska beskrivas:

81

Manus/helén

81

05-03-18, 14.08

”Svara i telefon, prata med kunden, kanske om kontot, kanske göra
reklamationer, vad är det mer? Det är egentligen att besvara kundfrågor,
det är mina arbetsuppgifter.”

och en tredje;
”Det är rätt enformigt egentligen man kommer hit loggar in sig, uppdaterar sig, lyssnar med kollegor. Sen är det bara att börja svara på samtal. Det
kan också vara lite enskilda möten och så.”

och en fjärde;
”Jag kommer hit och sätter på datorn, tar reda på om det är något dagsaktuellt som rör mig och sen sätter jag igång och svarar i telefonen.
Arbetsuppgifterna består av att serva postgirokunder och köra merförsäljning, hjälpa till med problem.”

och en femte;
”Kommer hit, startar datorn, kollar mail, brukar glömma att kolla uppdateringen som man ska göra. Pratar lite med kollegorna. På morgonen är
det ganska långt mellan samtalen, sen sitter man och matar samtal. Sen
går man på fika när de säger till att man ska göra det, vilket man nästan
aldrig gör, för man tar när någon annan som är i närheten tar fikapaus.
Sen tar man lunch när man ska. Det är väldigt viktigt, man får en tilldelad
tid och den kan ju vara långt bort. En liten fika på eftermiddagen också
och sen går man hem.”

Handläggarna upplever delvis att de har rutiniserade arbetsuppgifter som
trots detta då och då kräver problemlösningsarbete utöver det vanliga.
Detta beror framförallt på att kunderna är olika och att det förekommer
stora variationer i kundärendena. Olika problem ska varje dag lösas, av
varierande svårighetsgrad. Trots detta beskriver de flesta av handläggarna arbetet som monotont och enformigt. Upprepningsmoment finns även
om kundsamtalen är långtifrån givna på förhand.
De flesta handläggare har en anställning på 100 % vilket enligt en av
gruppcheferna är ett slags eftergift mot att människor idag behöver en
sådan anställning för att klara sig rent ekonomiskt. Samme gruppchef
menar i samklang med detta att det optimala nog egentligen är att arbeta
lite mindre tid än heltid för att orka hålla uppe humör och motivation i
telefoniarbetet. Detta menar hon märks inte minst i måluppfyllelsen. Det
finns ett stort antal ”polare” som rings in vid behov. Dessa är ofta studenter eller tillhör andra kategorier som arbetar med annat vid sidan om
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kundcenterarbetet på Nordea. ”Polarna” har ofta en måluppfyllelse som
ligger i linje med de normer som satts upp även om det förekommer
variationer även i denna grupp.
”Polarna som kommer in och bara pumpar samtal, de har ju inga problem att ligga på 70 % kundtid. Där ser man en skillnad mot stadigvarande personal som måste uppdatera sig också. Men sen finns det vissa
som alltid ligger högt så visst handlar det om individen också.”

På en direkt fråga till de intervjuade handläggarna om hur man tänker
sig framtiden inom verksamheten och Nordea, är svaren mycket skiftande. En del ser detta som ett arbete att utvecklas i, medan andra, företrädesvis de som har en annan utbildning, ser detta som ett tillfälligt
arbete som på grund av externa omständigheter, såsom till exempel bristen på andra arbeten och familjeförhållanden, inte blev det tillfälliga jobb
som man från början hade tänkt sig.
4.1.2.4 Handläggarnas tankar om det givna ansvaret
Den ansvarige Nordeamedarbetaren är en viktig person för företaget.
Precis som bland gruppcheferna blir det givna ansvaret vidare när man
resonerar om vad man har för ansvar som medarbetare än när man ser
sig som Nordeamedarbetare. Som medarbetare i generell mening har man
ett mer allmänt ansvar än om man diskuterar i Nordea termer.
”I min värld så är jag ansvarig för det som händer runt omkring mig. Går
jag på stan och det ramlar en människa framför mig så är jag ansvarig för
att hjälpa den personen, och i Nordea så är man ansvarig för sina siffror
och sin kundtid och sen vill man väldigt gärna ha det uppdelat i funktioner, fastighetsansvar och så vidare. Det får inte finnas några luckor. Det
tilldelade ansvaret begränsar väldigt mycket vad man tar för ansvar.”

Utifrån tanken om att man som handläggare är anställd av Nordea och
agerar under ”nordeaflagg” så blir den ansvarige medarbetaren betydligt
mer inriktad på kunden och på den arbetsuppgift man huvudsakligen är
anställd för.
”Jag tycker jag är ansvarig för att behålla kunderna. Och de vi har ska vi
behandla väl. Allt ska flyta så bra som möjligt. Alla kunder är inte lönsamma men det gäller att hålla Nordeas fana högt.”

Det genomgående är då att arbeta på ett sätt som går i samklang med de
visioner om den ”effektive medarbetaren” som arbetsbeskrivning och
andra styrdokument anger ska vara vägledande i arbetet.
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”Det handlar om kunden, man ska se till att man är så effektiv som möjligt och att man ser till att hitta ett arbetssätt för att effektivisera.”

Det tycks finnas en något vidare syn på vad man har ansvar för och som
då sträcker sig till hur man faktiskt agerar ur ett vidare perspektiv. Det
effektiva arbetssättet innebär inte alltid att medarbetaren känner sig nöjd
med sin arbetsinsats.
”Som Nordeamedarbetare är jag ansvarig för min relation till kunderna.
Kunderna är viktiga men också mitt sätt här på arbetsplatsen, det tycker
jag också är viktigt. Att få vara den man är, det går inte att vara uppåt
jämt.”
”Jag känner att jag mår bättre om jag tar ett personligt ansvar för att
kunden är nöjd när jag lägger på luren, då mår jag bra och tycker att det
är OK.”

Det personliga ansvaret för kunden tycks ibland inte gå i linje med det
ansvar för kunden som företagsledningen vill att handläggaren ska ta i
sin yrkesroll.

4.1.3 Sammanfattning av det givna ansvaret
Gruppcheferna på Nordea i Eskilstuna har, både enligt arbetsbeskrivningen
och deras egna uppfattningar, blivit tillskrivna ett ansvar för måluppfyllelse. Oavsett om det handlar om gruppchefernas administrativa
ansvar, personal- och ledaransvar, försäljningsansvar eller det operativa
ansvaret så framkommer att man är given ett ansvar för att leverera.
Man framhåller också att upplevelsen av vad man är tillskriven för ansvar kan se olika ut men ansvaret för att leverera är genomgående. De
gemensamma ramarna styr på ett tydligt sätt hur gruppchefsrollen utformas men man upplever sig ha ett ”helhetsansvar” vilket utgör basen för
gruppchefens handlingar och beslut. Gruppcheferna framhåller också det
ansvar man har för bemanningsfrågor vilket inte är tydligt i
arbetsbeskrivningen. Gruppchefen anser sig vara given ett uttalat ansvar
för att planera rätt antal handläggare utifrån kundtillströmningen. Detta
ligger i verksamhetens natur och det är avgörande för effektiviteten. Kunden är till viss del styrande i hur man uppfattar det ansvar som är givet
men framförallt anser man sig ha fått ansvar för de mål som verksamheten styrs efter.
Handläggarna har, både enligt arbetsbeskrivningen och enligt sig själva,
blivit tillskrivna ett ansvar som i första hand handlar om arbetsuppgiften. Förutom detta framkommer ett givet ansvar för måluppfyllelse, lik-
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som för att kunna leverera resultat. Arbetsuppgifterna upplevs till viss
del som enformiga men trots detta består kundärenden av olika typer av
problem som ska lösas. Detta ställer krav på att söka och skaffa den
kunskap som krävs för att man ska bli en kompetent handläggare. Det
ansvar som är givet upplevs också som vidare och mer allmänt om man
diskuterar sig själv som medarbetare och mer styrt om man istället tänker på sig själv som Nordeamedarbetare. I det sistnämnda fallet har kunden och målen en mer central roll.

4.2 Mål och uppföljning
En central fokusering i verksamheten är de mål som varje handläggare
har att nå och den uppföljning av målen som gruppchefer och handläggare på ett tydligt sätt har inskrivet i sina arbetsbeskrivningar. Det är
överhuvudtaget kännetecknande för denna typ av teknikstyrt kundtjänstarbete att man har tydligt fokus på de kvantitativa målen och en tät uppföljning av dessa. Medarbetarrollen i verksamheten, oavsett vilken den
är, är tydligt påverkad av detta. Det utgör en stor del av vardagen i
callcenterkontexten, vilket därför är en viktig aspekt av det givna och det
tagna ansvaret, medarbetaransvaret. Men hur ser målen och uppföljningen
ut i verksamheten?

4.2.1 Mål
I Nordeas kundcenterorganisation finns en strävan efter att alla kundsamtal ska besvaras inom 60 sekunder. Detta har resulterat i det övergripande servicemålet att 80 % av alla inkommande samtal ska besvaras
inom de angivna 60 sekunderna. Målet är centralt för alla men framförallt för gruppcheferna som har det huvudsakliga ansvaret för bemanningsplaneringen som ska vara anpassad efter kundtillströmningen. Systemet4
har en inbyggd väntetid på 10 sekunder, vilket innebär att efter varje
avslutat samtal släpps nästa kund fram 10 sekunder senare. Tidigare var
denna väntetid 20 sekunder men en hög grad av underbemanning har
tvingat fram 10 sekunder för att klara väntetidsmålet. Anledningen till
förändringen är enligt enhetschefen att kunden alltid ska prioriteras:
”Vi strävar efter optimal effektivitet och vi måste hela tiden jobba på att
finna lösningar.”

För den enskilde handläggaren är det istället ett annat mål som är centralt. I Eskilstuna så arbetar varje handläggare efter den övergripande
70/30 regeln. Det innebär att 70 % av deras arbetstid ska spenderas ”med
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kund i örat”. Det arbete som följer efter att man har pratat med en kund,
viss administration, utbildningstid, fullföljande av särskilda uppdrag,
mötestid med mera ska rymmas under den tid som är avsatt för detta,
20 % per dag. Resterande del av arbetstiden, 10 %, kan ägnas ”åt annat”, det vill säga det är en friare del som handläggaren själv har att
planera och prioritera för. På papperet står det att det kan handla om
toalettbesök, kortare icke schemalagda raster osv. Det åligger handläggaren att agera i enlighet med detta och denne kan styra och synliggöra sitt
handlande genom vissa kommandon i datorprogrammet. Kommandon
såsom”inloggning, utloggning och ej redo kan användas för att styra sin
arbetsdag. Det finns riktlinjer för hur detta ska gå till och utloggning ska
i princip endast ske när det är schemalagd rast. Att sätta sig i ej redo läge
innebär att det inte kommer in några samtal till handläggaren vilket
”gnager” på de 30 % som är tillåtna att inte sitta i telefonen. För att
klara målet 70 % med kund i örat, menar flera handläggare och gruppchefer, att man måste arbeta smart och utföra mycket av kundarbetet
medan kunden fortfarande är kvar i telefonen. En anpassning till systemet är således nödvändig för att målet ska vara möjligt att uppnå. Målen
har under årens lopp förändrats och skiftat karaktär. Idag finns bland
gruppcheferna en uppfattning om att det är ett rättvisare system med
”kund i örat” än då man till exempel mätte handläggarnas prestationer
efter antal samtal i timmen. Det fanns då ett större beroende av att arbeta
under ”de rätta tiderna” det vill säga då samtalsflödet var gynnsamt. Att
arbeta kvällar och helger under de premisserna innebar i princip alltid att
det fanns ursäkter för att man inte nådde målet, menar en av gruppcheferna.
”Ganska många är irriterade på målet men officiellt är det inte många
som är irriterade på det. Men i fikarummet är folk irriterade men det
skulle de vara även om det var 50, 60 det spelar ingen roll. Människan är
så, är det ett krav så är det jobbigt så länge du inte levererar det. Dom som
når målen säger inte flasklock, det är dom som inte levererar som har fel
fokus. Det handlar om att fokusera på arbetssättet och det handlar då om
att ta ett ansvar för det och rappa på med olika saker man gör. Det är
väldigt få i det här huset som tar en kvarts fika och det är väldigt få som
kommer tillbaka efter 45 minuters lunchrast, så är det.”

Det finns också ett uttalat krav på att handläggaren ska ha visst fokus på
kunderna som befinner sig i kö. I praktiken har detta mål underordnats
av handläggarna själva då man under många år har arbetat i en verklighet som inneburit orealistiska krav på denna måluppfyllelse. En konstant
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och alltför omfattande kö har i praktiken inneburit att detta mål ignorerats.
”Nu är vi rätt bemannade utifrån de samtal som kommer in men vi har
levt i en annan situation ett antal år med konstant 40–50 i kö. Men innan
en kundrådgivare som har suttit i telefon i fyra år med en sådan konstant
kö, innan de fattar att det är någon mening med att lägga manken till för
att kön ska försvinna, det kommer ju att ta månader. Det är så ingrott att
det spelar ingen roll vad jag gör. Det är ett ingrott mantra, blir det kö kan
jag inte göra någonting åt den.”

De flesta gruppchefer är överens om att målen påverkar arbetssättet men
det handlar också om hur målet fokuseras. Målen är hjälpmedel för att
driva verksamheten i rätt riktning men det blir fel om det enbart är siffran i sig som räknas, menar en av gruppcheferna. Detta medför att det
till stor del är gruppchefen som styr hur den detaljerade målstyrningen
ska kommuniceras och vilken betydelse den ska ha i det dagliga arbetet.
Det individuella säljmålet är underprioriterat, utan säljmålet är istället
utlagt på hela gruppen. Det mål som gruppen har för försäljning har
verksamhetschefen och gruppchefen tillsammans kommit överens om.
Det diskuterades fram utifrån vad som bedömdes vara rimligt på en månad.

4.2.2 Uppföljning
Gruppcheferna liksom handläggarnas arbetsvardag är fylld av uppföljningsprocedurer. I arbetsbeskrivningen för handläggarrollen framkommer i början av dokumentet att handläggaren som första punkt har ansvar för att rapportera till gruppchefen. En punkt som anmärkningsvärt
nog till och med kommer före ansvaret att ta emot och hantera uppdrag
och förfrågningar från kund. Det finns uppföljning både på grupp- och
individnivå. På enhetsnivå handlar det framförallt om kundtid, kundservice och försäljningsuppföljning medan det som följs upp på grupp- och
individnivå skulle kunna sammanfattas i kundtidsuppföljning och antal
gjorda avslut. Gruppcheferna har ett omfattande ansvar att följa upp de
dagliga resultaten liksom handläggarna har ansvar för att förklara sin
måluppfyllelse, och ta till sig och anpassa sitt arbete utifrån resultaten.
Vad som prioriteras och hur man kommunicerar mål och applicerar
uppföljningsstrukturen på sin grupp är i mångt och mycket upp till den
enskilde gruppchefen. Förutom den rena uppföljningen i form av
sifferstatistik som cirkulerar varje dag, så finns också gott om tillfällen,
både formaliserade och icke formaliserade, då gruppchef och handläg-
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gare har möjligheter att diskutera mål och resultat. Gruppchefen har ett
uttalat ansvar för att genomföra ett antal samtal där detta diskuteras
vilket är en tydlig del av uppföljningsstrukturen. En gruppchef säger:
”Jag ska ha utvecklingssamtal, lönesamtal, RAK-samtal, varav ett kan bytas
ut mot ett utvecklingssamtal. Jag ska genomföra samlyssning, vilket jag
dock har delegerat till min assistent.”

Uppföljningssamtalen är en väsentlig del av gruppchefens arbetsuppgifter och med tanke på de 15–30 personer som finns i varje arbetsgrupp
spenderas en stor del av deras tid i uppföljningssamtal. Hur handläggaren har prioriterat och agerat under sin arbetsdag, relaterat till styrvariablerna följs dagligen upp genom att en redovisning varje dag plockas
ut ur systemet. Där redovisas exakt (i procent) hur handläggaren har
spenderat sin arbetsdag vilket sedan kan följas upp och diskuteras på
uppföljningssamtal. Denna redovisning hanteras dock olika av de olika
gruppcheferna. Vissa gruppchefer (eller deras assistenter) låter listan gå
runt medan andra har den på ett ställe och de som är intresserade vet var
de kan hitta den. Resultaten återfinns också i elektronisk form. I de återkommande individuella samtalen (RAK-samtalen, se nästa sida) har varje
handläggares individuella resultat en central plats.
4.2.2.1 Medarbetardialogen
Medarbetardialogen introducerades 2003 och har ersatt de tidigare mer
informella och sporadiska åsikter och frågor som medarbetarna tidigare
framförde. Enligt enhetschefen blev frågorna tidigare ofta intetsägande
och anonyma. Detta behövde förändras och en annan form för direkt
inflytande infördes. Medarbetardialogen går ut på att enhetschefen åtta
gånger per år, under en dag, genomför stormöten med alla medarbetare.
De är förlagda så att alla ska kunna vara med oberoende av de arbetstider man för dagen har. Det första börjar omkring 8.00 på morgonen och
sedan hålls ca ytterligare tre stycken dialoger vid andra tider under dagen.
Gruppcheferna upplever att medarbetardialogen är ett bra forum där
det finns möjligheter för alla att uttrycka sina åsikter och ställa dem direkt till enhetschefen. Den stora fördelen med medarbetardialogen är att
chefen syns och att både han och övriga medarbetare får direkta möjligheter att ta del av saker som är på gång. Det har idag till stor del haft
formen av ett informationsmöte istället för den dialog som det från bör-
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jan var tänkt att vara. Det som sägs på mötena upplever gruppcheferna
har mycket stort inflytande på handläggarna och det påverkar sedan den
dagliga verksamheten såtillvida att mycket energi går åt till att reda ut
betydelsen av vad det var som egentligen sades liksom meningen av det
sagda.
Spontaniteten i medarbetardialogen upplevs också som givande och
det finns stora möjligheter för medarbetare att ställa i princip vilken fråga
som helst direkt till den högste chefen på arbetsplatsen och därmed ”känna
honom på pulsen”. Det förs inga protokoll eller minnesanteckningar efter dessa stormöten utan vad som diskuteras är till stor del beroende av
de deltagare som är där och vad som för stunden är aktuellt. Ofta har
enhetschefen något ämne som är aktuellt vilket till viss del präglar det
som tas upp.
Gruppcheferna upplever att enhetschefen under medarbetardialogen
förstärker den version som de själva kommunicerat av en förändring eller beslut. Det är positivt och kan förtydliga den bild och det budskap
som ska föras fram i organisationen. En mycket generell åsikt från både
handläggare och gruppchefer är att dialogen ofta får en alltför stark prägel av envägskommunikation, även om detta vägs upp av det faktum att
den högste chefen är närvarande och synlig i organisationen.
4.2.2.2 Gruppmöte
Cirka två gånger per månad har gruppcheferna ett personalmöte med
sina medarbetare. Då finns chansen att sitta ned och diskutera saker som
man i vardagen inte hinner med. Det är också då som gruppchefen har
möjligheten att föra fram budskap och diskutera saker som har med verksamheten att göra, både framåtriktat och i termer av vad som har hänt
och varför. De flesta handläggare tycker att mötena kunde vara oftare
vilket under den tid jag var där faktiskt också förändrades. Däremot blev
mötena då istället något kortare.
4.2.2.3 RAK-samtal
Ett RAK-samtal sker mellan gruppledare och handläggare. Det står i detta
sammanhang för resultat, aktivitet och kvalitet. Det kan pågå mellan 15–
60 minuter och hålls åtta gånger per år. Syftet med samtalet är att på ett
avspänt och informellt sätt följa upp hur handläggaren tycker att
arbetssituationen är och hur gruppchefen tycker att handläggaren fungerar i sin roll. Områden som diskuteras är bland annat hur handläggaren
skulle kunna förbättra sina resultat och vad som handläggaren anser att
man behöver för hjälp för att målen ska kunna uppnås. Dessa möten ska
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inte förväxlas med de utvecklingssamtal och lönesamtal (en gång per år)
som gruppchefen också har med sina handläggare. Utvecklingssamtalen
är mer inriktade på den sociala arbetssituationen och lönesamtalen på
löneutveckling medan RAK-samtalen är mer fokuserade på hur kompetens och aktiviteter för utveckling ska gå till för att förbättra resultaten.

4.2.3 Gruppchefernas tankar om mål och uppföljning
Det finns ett stort mått av egna val i gruppchefernas arbete om hur de på
bästa sätt ska stödja och motivera sin grupp. Säljtävlingar förekommer
och de är oftast utlagda på gruppnivå vilket betyder att man tävlar mot
andra grupper ”i huset”. Säljtävlingar var dock vanligare förr och de har
också minskat i betydelse menar en av gruppcheferna. Det är istället
arbetssättet och det individuella förhållningssättet till handläggarrollen
som är av betydelse för måluppfyllelsen.
”Det är viktigt att vara tydlig och att prata om det, det är inga konstigheter. Om du gör så här är det lätt att nå målen, sitt inte i paus, sitt redo
istället. Det finns massor med småtricks för att nå de här målen.”
”Just nu är det OK om samtalen är långa, men jag menar så här, ska man
ha siffror som styr, och det måste vi ju ha för att det enda sättet att mäta,
det måste vi, men om jag som kundrådgivare presterar 55 % effektiv kundtid och målet är att jag ska nå 70, det är det långsiktiga målet. Då är det
inte rimligt att ändra så mycket så fort, om det inte är så, att jag känner att
jag har piskan på mig så hårt att jag inte har någon annan möjlighet. Men
så fort piskan försvinner så sjunker det. Det jag menar är att förändringen
måste komma inifrån kundrådgivaren själv. Jag kan ändra mitt arbetssätt,
jag känner mig tryggare om jag gör på det sättet, men det kanske tar två
eller tre månader.”

Gruppchefens roll handlar mycket om att stötta och följa upp de resultat
som handläggarna presterar. Här verkar dock åsikterna gå isär en del om
hur detta ska gå till. Även om alla gruppchefer har samma möjligheter
att få fram detaljerade uppgifter på varje enskild handläggare och gruppen så uttrycker man olika syn på detta, vilket också framgår av
handläggarnas redogörelse för hur uppföljningen av resultaten går till.
Vissa gruppchefer uppger själva att de inte är några statistiknissar och
framhåller att siffrorna inte är det viktigaste.
”Man försöker ge så pass mycket feedback som möjligt på uppnådda resultat, men ändå är inte jag någon sån här statistiknisse. Mår människor
bra så presterar de också bra och då känner de också ansvar. Det är ju, jag
går inte runt varenda dag utan jag säger här finns det tillgängligt för dom
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som vill titta. Du kan påverka på vilket sätt statistiken förs fram, ja, i min
grupp ja. Självklart, vi har ju alla ett fritt val hur vi vill hantera statistiken.”

Om handläggarna inte når målen så tas detta upp på RAK-samtalen där
fokus ligger på hur man kan förändra arbetsresultaten och vilken åtgärdsplan som bör ligga till grund för att situationen ska förändras. På en
fråga om hur man agerar vid icke måluppfyllelse är därför det eniga svaret att man måste prata med individen ifråga. En av gruppcheferna uttrycker det så här:
”Det första jag gör är inte att säga åt dem att gå till arbetsförmedlingen,
men efter ett halvår eller så kanske man måste ta tag i problemet. När
man ligger konstant på 50–55 %, vad beror det på att man når 50? Jo
man skiter fullständigt i att hålla det man lovat en gång när man kom hit.
65 är OK, mellan 65 och 70 så är det finjusteringar, det behöver man inte
göra så mycket åt, ligger man på 50–55 då är det att man har totalt ofokus,
man har inte kvar kunden i örat, det är ren och skär ofokus, icke ansvarstagande.”

Det finns också en tydlig uppfattning om att arbetet i sig inte tillåter
någon direkt samvaro med kollegor, utan det handlar om ett ganska styrt
arbete, såtillvida att man har sin arbetsuppgift och sina mål att klara av
och det man har ansvar för är att uppnå dessa och visa resultat, att leverera. Tiden räcker inte till för något annat. En gruppchef uttrycker sig så
här angående detta:
”Man måste acceptera att det här är en arbetsplats där huvuddelen är
telefonin. Sen tycker jag inte att det är så, det låter mycket men det är inte
svårt att nå. Det gäller att man hittar rätt. Det kanske inte går att göra så
som man gjorde tidigare och det finns inte utrymme att umgås, det är inte
en sån arbetsplats.”

Det råder en ganska enad bild över hur realistiska målen är. Gruppcheferna
är överens om att målen i princip går att nå men att vissa medarbetare
anser att dom är väl tuffa. Däremot tycks meningarna gå isär något om
vad det beror på att man trots de, som många uttrycker det realistiska
målen, faktiskt inte når dom. Vissa gruppchefer poängterar att det handlar om handläggarnas medvetenhet och arbetssätt medan andra anser att
det mer handlar om orsaker som ligger utanför den enskilda individen.
System som ligger nere, kunskap om tekniken, informationsbrist och snabb
förändringstakt, liksom många och krångliga kundärenden. En medvetenhet hos handläggaren och ett effektivt arbetssätt där kunden är central är ingredienser som framförallt gynnar måluppfyllelsen.
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Uppfattningarna skiljer sig naturligtvis åt men en framträdande mening
är att man som handläggare i mångt och mycket bör vara kompetent nog
att klara alla kundfrågor som dyker upp relativt självständigt för att målen
ska vara möjliga att nå. Att vara kompetent handlar i det här fallet mycket
om att känna till hur man söker i systemen och veta var man kan hitta
information. Att fråga en kollega ”tär” både på den egna kundtiden och
på kollegans. En handläggare beskriver det enligt följande:
”Om jag ska nå målet måste jag sitta i telefonin och då ska ingen fråga
mig någonting heller. Det är mycket surr och frågor. Det är ju så, ingenting sånt att det kommer nå´n och behöver hjälp. Det går upp och ner
allteftersom det blir nylärda och det behöver ju jag med. Jag sänker ju
någon annan när jag går och frågar.”

En annan åsikt som kommer igen, från både handläggare och gruppchefer, är att man för att nå målen är beroende av att system och teknik
fungerar som dom ska.
”Det är ett rimligt krav med 70 % om det finns rimliga förutsättningar,
system som fungerar och så vidare.”

Det är ett återkommande stressmoment med krånglande teknik, även om
det så gott som alltid ligger långt utanför det egna påverkansområdet.
”Den information som handläggarna har påverkar möjligheterna att nå
målet, den är inte alltid bäst. Systemen som vi har, telefonin som går ner,
tekniken borde fungera, det är en av de största stressfaktorerna som finns,
verktyget som man har för att sköta sitt arbete. Visserligen är det långt
utanför det man kan påverka men det påverkar jättemycket hur man når
målet. Folk har jättehöga krav på sig själva att de vill och så tekniken som
inte fungerar påverkar mycket. Sen har vi skov av krångliga ärenden, saker som kommer in, det påverkar, den egna dagsformen. Man är inte på
topp alltid, att jobba mindre än heltid är det ultimata här.”

4.2.4 Handläggarnas tankar om mål och uppföljning
Handläggarnas tankar om mål- och uppföljningsstrukturerna präglas av
en blandning av att de är självklara och rimliga liksom att det är i alltför
stort fokus och styrande i många sammanhang. Flera av handläggarna
upplever att målen är rimliga och att de är möjliga att nå.
”Det tycker jag är fullt acceptabelt. Det minsta man kan begära är att
man åtminstone ska spendera 70 % om dagen med de arbetsuppgifter
man är anställd för. Jag jobbar på bara, det är bara att göra det man ska.”
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”Jag kommer hit och gör mitt jobb och jag kan känna att det inte är svårt
egentligen att nå de här målen. För jag har legat lite lågt när det har varit
nya grejer, man loggar ut och hjälper sina kollegor men det vet dom ju om.
Man kanske inte är jättehemma med det nya och får sämre tid. Gör man
det man ska så klarar man de där 70. Jag behöver inte känna att jag ska
göra något speciellt för att nå målet för kommer man hit och gör det man
ska så klarar man de där 70.”

Det tycks som om kriteriet för att lyckas nå målet handlar om hur man
spenderar sin tid och hur man väljer att arbeta, vilket de flesta också
verkar vara medvetna om.
”Det gäller att skärpa till sig och fokusera och försöka att koppla bort det
andra men jag blir irriterad, ett tag skrev de på dom här
monitorerna…”kom igen nu, nu tar vi bort kön” och jag slet som ett djur,
men kommer det ett mail nu så sätter jag mig i paus, sånt tål inte jag.”
”Jag har väldigt svårt att försöka skylla på saker och då har jag försökt
tänka på vad jag gjorde och försökt strukturera mina dagar. Jobba smartare, man behöver kanske inte springa iväg direkt när kunden vill, så sparar jag tid. Att lägga om sitt arbetssätt och tänka när man sätter sig i ej
redo, det är enkla saker, jobba mycket med kunden kvar i telefonen istället
för att sätta sig i ej redo för att man tycker att man vill ha lite lugn och ro.
Då går det att ligga runt 70 %”

Principen med den typ av målstyrning som företaget erbjuder diskuteras
också och en handläggare uttrycker det så här:
”I vissa synvinklar är det ju bra mål och i vissa är de åt helvete. Om man
sitter tillgänglig och väntar på samtal så får man ett positivt värde, det vill
säga om man sitter på sin stol och är tillgänglig, likaså om man har jättelånga samtal, då får man ju också bra värden. Men det visar ju bara att jag
har pratat med kund.”

I samma anda beskriver en annan handläggare hur tankarna omkring de
givna målsättningarna kan se ut:
”Måluppfyllelsen säger ju ingenting egentligen man vet ju hur dagarna
har varit, det är mer en personlig återkoppling. Vissa blir fixerade vid
siffran, når man 70 % ja då var jag bra, jag nådde inte 70 %, nähä, då var
jag dålig.”

Ytterligare en handläggare ger sin bild av mål och uppföljning:
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”Jag försöker själv att inte fokusera så mycket på den tiden. Nu ska jag
ärligt erkänna att jag har lyckats hyfsat bra ändå. Vissa dagar ligger man
i botten men det beror så mycket på samtalet. Det går inte att välja hur
man vill jobba, för är det ett ärende som tar mycket tid och efterarbete, så
självklart slår det på min statistik. Men andra dagar så har jag jättebra.
Jag tycker att har man dålig statistik en dag så får man inte skrutta ner sig
i det utan det finns orsak. Jag blir inte stressad av den utan jag tycker att
det där är lite kul för den ger mig ett bevis på att man har gjort det man
ska, det gör mig inget om jag bara är uppe i 65 % en dag, jag mår inte
dåligt för det. En annan dag är det bättre. Det är ingen som skäller på mig
om jag inte når upp till 70.”

Förhållningssättet till målet och arbetssättet är båda viktiga i resonemanget
men tar sig olika uttryck. De handläggare som väljer att prata om målet
som mindre styrande uttrycker också tydligt vad det är de tycker är den
felande länken med målet. En handläggare säger:
”Jag jobbar inte mot att dra ut samtalen för att få så mycket kundtid som
möjligt, vilket man kanske borde göra, men jag försöker sätta kunden i
fokus istället. Det är inne på Nordea att säga att man är dålig bara för att
man försöker vara lite effektiv och få mindre kundtid, för du kan sitta
med kund och i vänteläge och ringa upp en kund. Att själv ringa upp en
kund gör man på den administrativa, 20 % tiden. Det är både på gott och
ont, jag jobbar efter frihet under eget ansvar, så länge jag tar hand om
kunden och inte latar mig, det finns ju alltid dom som latar sig och det
finns ju alltid dom som myglar och självklart myglar jag också, ibland
står man inte ut, så är det på alla arbetsplatser.”

I samma anda säger ytterligare en handläggare:
”Målet får man ta med en nypa salt. Självklart ska du spendera 70 % med
kund i telefon, men sen om du har en kund som behöver att du talar med
någon eller behöver ringa ett telefonsamtal, så anser jag fortfarande att
detta är kundtid, det gör inte systemet. Systemet anser att jag ska tala med
kunden, vi kan sätta kunden ”on-hold” vilket betyder att kunden sitter
och väntar medan jag går och fixar det som behövs, det tycker jag är
oartigt. Det är mer riktigt att ringa upp kunden senare. Jag anser att det är
kundtid så fort jag har kunden i fokus.”

Kunden har en annan betydelse i förhållningssättet till arbetsrollen för
handläggaren än vad de styrande målen och reglerna i själva verket tillåter.
”Jag gillar inte riktigt målet. Jag tycker inte att fokus enbart borde ligga
på det jag gör i telefonen utan jag anser att jag hjälper kunden väldigt
mycket offline, jag tycker att det kan vara professionellt att ha ett snab-
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bare samtal med kunden. Han får en snabb service och jag gör det jag ska
efter att jag lagt på. Kunden tycker att det där var ett snabbt och smidigt
samtal, kunden är nöjd och jag kan göra tjänsten till kunden snabbt och
smidigt utan att jag ska säga vänta här så ska vi se… jag måste först ta
fram ett formulär. Under tiden jobbar systemen, det är inte servicevänligt.
Ok jag har kunden i luren men visst. Det är det vi mäts på och då måste vi
göra så eftersom vi mäts så men jag tycker att det är fel mätsätt. Jag tycker
att det är mer service om det är kort och professionellt finns ingen anledning att dra ut på det. Sedan finns det även mycket annat bakomjobb man
gör men OK en del kanske är överservice men kunden måste vara i fokus
vi kan ju effektivisera oss själva, också.”

Just förhållningssättet till kunden är i handläggarrollen centralt och några
handläggare uttrycker det så här:
”Om jag har ett ärende som t.ex. idag har jag haft en kund där det blev
väldigt mycket efterarbete och då gör jag det bara. Sen vet inte jag, gruppchefen får säkert jättemycket skäll, men jag har skött det som är mitt jobb.
Sen ska man komma ihåg att man även har målen, jag tar ansvar.”
”Vi ska ha nöjda kunder, vi har säljmål. Man skulle ju kunna nå 70 %
genom att hålla kvar kunden i luren men för mig är inte det viktigt utan
jag hjälper kunden det är mitt mål, det finns ingen anledning att ha kvar
kunden på tråden. Staplarna ger ju ingen indikation av hur man hanterar
kunden.”
”Mitt personliga ansvar är viktigare i vissa situationer, som idag till exempel. Kunden hade ringt fyra gånger och inte fått någon hjälp, då lägger jag
bort kundtiden och istället hjälper kunden och hade jag inte gjort det så
hade flera irrat runt omkring och naggat på sin kundtid, nu gjorde jag
det.”
”Ej redo trycker jag bara när jag inte hinner avsluta föregående kund
innan nästa kan komma in, man har väl 20 sekunder på sig innan nästa
kommer, men jag skriver inte så snabbt, jag kan inte avsluta med kund i
örat, det är inte schysst mot kunden att denne kvar denna tid och då blir
det ej redo.”

Just användningen och synen på målet skiljer sig mycket åt mellan enhetschef, gruppchef och handläggare. Synen på kundtiden som en indikator på hur väl man har utfört sitt arbete är divergerande. En handläggare uttrycker det så här:
”I uppföljningen så redovisas vad du har gjort det blir ett slags kvitto, ja
det enda du får ett kvitto på är vilken tid du faktiskt varit inloggad. Den
faktiska tid du är i telefon och den du är utloggad den visar inte vad jag
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har gjort. Och jag vet inte vad chefer och andra tror att man gör men det
är paustiden som kan bli missvisande, den består till stor del också av
kundtid.”

På frågan om man känner sig misstrodd i de lägena så svarar samma
handläggare:
”Ja, för de ser bara en tårtbit som är så stor eller så liten, utefter det så
funderar de inte på vad den innehåller, den tårtbiten. Jag kan ju bara tala
om vad den innehåller enligt mitt mått att se det och det finns ingen som
kan kontrollera det på något sätt.”

Ytterligare ett resonemang som återkommer i handläggarnas tankar och
uppfattningar om mål- och uppföljningssättet handlar om den tid som
det tar att hjälpa varandra i callcentervardagen. Att ständigt hålla sig
ajour med produkter och förändringar ställer stora krav på handläggaren och mycket tack vare den miljö man arbetar i så faller det sig ofta
naturligt att fråga en kollega till råds om man har en fråga av något slag.
En uppenbar konsekvens om man hjälper sina kollegor är det faktum att
det tär på den egna redo-tiden och det framgår tydligt att detta inte är
någonting som ledningen understödjer. Den främsta anledningen till detta
är att det påverkar kundtiden och kundfokus på ett negativt sätt när
kollegor hjälper varandra sinsemellan. Handläggarna uttrycker olika tankar om detta men det är uppenbart att det är någonting som alla har en
uppfattning om. En handläggare säger:
”Det får bli som det blir för det är viktigare att man hjälper varandra. När
vi får nya arbetsuppgifter så måste dom förstå att man också ska göra det
korrekt, det handlar om kunders pengar och då står jag hellre i ej redotid
och tar ifrågasättande dagen efter, varför såg det ut så här? Då svarar jag
att jag hjälpte många igår och så tycker jag att det väger tyngre än kundtiden.”
”En kollega kom och frågade om jag ville hjälpa till med ett utlandssamtal
och jag satt i telefon en timma och en kvart med den kunden och enligt
statistiken var jag då jättedålig den dagen, så jag vet inte, jag är lite mot
det där.”
”Om jag hjälper dig så sitter inte jag aktiv i telefon men att jag ändå tar
den tiden och hjälper dig. Jag tycker man resonerar som så att man ska
hjälpa varandra på bekostnad av kundtiden tack vare att vi måste ge kunden ett korrekt och bra svar, nästa gång vet man när den frågan kommer.
Då får man ju en bättre självkänsla att det här kan jag nu, många är
fortfarande osäkra på mycket eftersom vi har haft så många förändringar,
vi får inte vara i tror stadiet när vi hanterar kunden.”
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”Man fokuserar mer på telefon, det blir som att sätta skygglappar på. Jag
gjorde ett test en dag, jag satt en dag med skygglappar på, satt bara i
telefon, jag satt bara och blåsvarade och brydde mig inte om de andra och
jag tror att det gav mig 69 % och så vill inte jag ha min arbetsdag.”

I samma anda som man diskuterar hur man ser på målen så finns den
tydliga uppföljningen hela tiden närvarande i resonemangen. Det går att
mäta och kontrollera varje samtal i detalj och tekniken möjliggör också
styrningen av medarbetaren. Att ta ansvar visade sig i enhetschefens och
gruppchefernas resonemang starkt tangera det som går att utläsa av
handläggarens handlingar via uppföljningsstatistiken. En handläggare
säger så här om det faktum att allt man gör är synligt:
”Vi följs ju upp om man säger med allting, det gör vi ju, så självklart
känner man att man har ansvar både för nöjda kunder, för att ha en bra
statistik, sköta sitt jobb, att man gör det man ska. Jag är ju här för att
prata i telefon och självklart ska det synas i statistiken att jag gör det, så
för den delen, självklart så känns det att man har ansvar för att det ska
synas och kännas att jag har ansvar och sköter mina åtaganden.”

Utan uppföljningen skulle varje handläggare vara relativt anonym och
genom att synliggöra resultatet synliggörs den anställde. En av handläggarna menar att uppföljningen och sättet man hanterar de uppsatta målen i
allra högsta grad avgör i vilken utsträckning arbetsgivaren anser att man
är en kompetent medarbetare och säger:
”Statistiken visar om man är en bra medarbetare eller inte, det är en signal
som är tydlig.”

Även om de flesta handläggare har synpunkter på, vad det är man mäter
och på vilket sätt man gör det, så är de införstådda med att man som
arbetsgivare är tvingad att göra det:
”Jag förstår att man kollar, det var inte lika mycket kontroll från början.
Om inte alla brinner så måste man ha det, det finns folk som bara kommer och gör sitt jobb. Det finns alltid folk som försöker smita igenom.”

De ofta återkommande RAK-samtalen är ju en tydlig del av Nordeas
uppföljningsmekanismer och de dyker därför självklart upp i diskussionerna om på vilket sätt mål, uppföljning och ansvarstagande hänger ihop.
På RAK-samtalen får gruppchef och handläggare möjlighet att sitta ner
under avskilda former och man diskuterar där hur man kan förbättra
resultaten på medarbetarens villkor. Den delen av uppföljningen är upp-
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skattad och man kallar det skämtsamt för att ”man ska in på rakning”.
Några handläggares tankar om RAK-samtalen ser ut enligt följande:
”RAK-samtalen, ja de ska rosas för där får alla chansen att säga ifrån och
dom som inte gör det annars kan göra det då och gör man det inte då får
man skylla sig själv. Det är jättebra med den uppföljningen man hamnar i
ett reflekterande över hur man kunde ha gjort.”
”RAK-samtalen är bra för då kan man prata om så mycket, jobbet, resonera omkring siffrorna och förklara, det är hela tiden ett givande och ett
tagande. Genom att ett förtroende skapas påverkas också mitt sätt att ta
ansvar.”

Gruppcheferna menade att de som blir stressade och klagar över den
ständiga målfokuseringen och uppföljningen är samma människor som
ofta har svårigheter med att nå målen. En av handläggarna menar dock
att det är ett stressmoment att ständigt ha denna press över sig, även för
dem som kämpar och försöker att varje dag tillfredsställa sin arbetsgivare genom att nå 70 % i kundtid.
”Många medarbetare stressar och får stressymptom eftersom de har 70
% målet hängande över sig som ett tungt ok att bära. De måste klara 70
%, oj nu fick jag meddelande att jag bara nådde 53 idag och så blir man
nertryckt bara för att man nådde 53, oj imorgon måste jag upp. Men jag
är en lugn person och bryr mig inte så mycket. Jag går hit och gör mitt
jobb, vad det sen står för siffror på papperet spelar ingen roll, bara jag vet
att jag har gjort mitt jobb och att jag har tagit min lunchrast och jag har
tagit min kvartsrast, fikarast, som man ska. Dessemellan anser jag själv
att jag har jobbat.”

Om man inte når de mål som företaget har bestämt att man ska klara
varje dag så anser de flesta handläggare att det är jobbigt att behöva
ursäkta sig och förklara varför det blivit som det blivit. Det kan ofta
också vara svårt att komma ihåg på RAK-samtalet varför resultaten ser
ut som de gör. Att logga ur och sätta sig i ”ej redo-läge” är det sätt som
mäts och varför man gör detta är svårt att i efterhand kunna förklara. En
handläggare uttrycker det enligt följande:
”Först försöker jag fundera över om det finns någon vettig förklaring.
Har jag haft mycket medarbetarsupport. Men finns det ingen vettig förklaring så kanske det handlar om mitt arbetssätt?”.

En annan av handläggarna säger så här:
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”Det är det där med att förklara som är så jobbigt, jag tycker att det där
är lite patetiskt och behöva sitta och försvara sig. Jag går hit och gör mitt
jobb, jag gör det verkligen liksom, det är det jag går in på och så ska jag
behöva sitta på något samtal och försvara mig varför jag hade 53. Jag vet
inte varför jag hade 53. Vissa gånger har man kanske bara glömt att logga
ur, man kommer inte ihåg exakt. Man springer inte och säger till gruppchefen eller någon annan vad som händer. Jag ligger på en bra procent nu,
det är OK säger min chef, men ändå får man påminnelsemail. ”var effektivare”, ”titta på den”, ”jobba smartare”, ”titta på den” sånt kommer
från chefer och ledning. ”Men du jobbar ju så bra så du behöver ju inte ta
åt dig”, det är lätt att säga. Dom kommer ju ändå och man läser dem,
man tar det personligen. Kanske inte alla men många gör det. Då tycker
man, vad fasen räcker det inte, jag jobbar ju. Men det räcker ändå inte till
på något sätt.”

På en fråga om hur företaget skulle resonera om man som handläggare
sade nej till kollegan så svarade hon att det antagligen skulle vara helt
OK. Hon menade också att kollegan säkerligen skulle ha förståelse för
detta på grund av de individuella målen. I den gruppen hade man också
infört en tavla med namn på vilka man i första hand skulle kontakta för
frågor den dagen men menade också att det inte alltid var så att alla
anammade detta.

4.2.5 Sammanfattning av mål och uppföljning
Gruppcheferna menar att målen man har är realistiska och att det handlar om att ha rätt förhållningssätt till målen. Det går att nå dem om man
anpassar sitt arbetssätt. Man har ett omfattande ansvar för att målen
uppnås och reglerna efterföljs. Gruppcheferna har ett tillskrivet ansvar
för att följa upp dessa mål och deras vardag är fylld av uppföljningsprocedurer. Detta sker både genom sifferstatistik men också olika typer
av uppföljningssamtal. Uppföljningssamtalen ger också möjligheter till
att systematiskt påverka och styra handläggarna till ”rätt förhållningssätt” vilket man därför kan sägas ha ett outtalat ansvar för att göra.
Detta är en stor del av ansvarstagandet gentemot verksamhetens mål.
Gruppcheferna menar också att man har ett omfattande ansvar för sitt
eget förhållningssätt till mål och uppföljning vilket både gäller en själv
och handläggarna.
Handläggarnas uppfattade ansvar är också präglat av prioriteringar
som följer den av företaget uppsatta målnormen. Man upplever också att
man outtalat har ansvar för att förklara varför de individuella resultaten
ser ut som de gör. Detta upplever man trots att det inte är direkt uttryckt
i arbetsbeskrivningen. Den feedback som följer med uppföljningen anses
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också ofullständig då den inte visar hur man har agerat utan enbart tar
hänsyn till att man faktiskt suttit redo i telefonen. För att handläggaren
ska nå målen krävs en total fokusering och de flesta handläggare är överens om att detta är svårt att genomföra i praktiken. Dels så handlar det
om yttre omständigheter som krångliga kundärenden, kollegor som behöver hjälp eller krånglande system, vilket bara är några exempel. De
flesta handläggare är därför överens om att diskussionen om mål och
ansvarstagande lätt blir ofullständig då viktiga delar av det som handläggarna menar att de har ansvar för inte inryms i detta mått. Handläggare vill
ta ansvar för andra delar än vad arbetsuppgiften och målen tillåter. Detta
ansvarstagande handlar framförallt om hur man vill hantera kunder och
kollegor och i förhållande till dessa aktörer kan mål och uppföljning ibland få stå tillbaka.

4.3 Tagande och icke tagande av ansvar
I de första inledande samtalen med enhetschefen framkom att ansvar är
viktigt för Nordea och att det är någonting som finns integrerat i verksamhetens och ledningens retorik. Han menar att det finns en tydlig strävan efter att ansvarstänkande ska genomsyra de aktiviteter och de åtgärder som genomförs i hela kundcenterverksamheten. Verksamheten är
beroende av medarbetare som sköter sitt jobb. Enhetschefen förväntar
sig mycket av medarbetarna när det handlar om ansvarstagande. Han
poängterar också att det arbete som påbörjats med utökade ansvarsområden, både för gruppchefer och handläggare, går i linje med hans tankar
om hur ansvar, delaktighet och inflytande bör prägla verksamheten för
att man ska nå resultat. Han menar också att ansvar och synen på vilket
ansvarstagande som förväntas av handläggarna bottnar i sunt förnuft
samt moral och mer än en gång glider diskussionerna in på arbetsmoral
istället för på medarbetaransvar. Medarbetaransvar och arbetsmoral verkar för enhetschefen vara nära relaterade begrepp och det är denna syn
på medarbetaransvar som han har med sig utåt i organisationen. Däremot använder han aldrig ordet arbetsmoral i sina diskussioner och möten med medarbetarna utan det handlar då i princip alltid om medarbetaransvar och det ansvar man som medarbetare (läs handläggare) förväntas
ta. Enhetschefen menar vidare att det finns ett medvetet strategiskt arbete med att få medarbetare att vilja ta ansvar. Detta menar han är relaterat till medarbetarnas kunskap och förmåga att kunna se och ta möjligheter. Kunskap, vilja och förmåga menar han utgör basen för att man
som medarbetare vill ta ansvar och det är också grunden i den syn på
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ledarskap som enhetschefen menar präglar Nordeas kundcenter i Eskilstuna.
Lika intressant som att diskutera givande och tagande av ansvar är i
detta sammanhang hur tankarna om icke ansvarstagande ser ut. Synen
på icke ansvarstagande kan också säga någonting om normer och grundläggande idéer omkring ansvarstagandets villkor. När gruppcheferna talar om det förväntade ansvarstagandet från handläggarna, så är det i
mångt och mycket ett ansvar som går utöver arbetsuppgiften och
måluppfyllelsen och som istället fokuserar på ett ansvarstagande för sig
själv, sitt engagemang, sina arbetskamrater och sin egen arbetssituation.
Men vad anser de att det är att inte ta ansvar och finns det några skäl för
att inte ta ansvar? I samtalen med enhetschefen så framkom att ett icke
ansvarstagande beteende är när man inte tar ansvar för att göra det man
ska och inte prioriterar servicemålet. Det vill säga att använda tiden på
ett för verksamheten felaktigt sätt betyder samtidigt att man sätter sina
kollegor i en långsiktigt ohållbar situation. Han säger:
”Man sätter sig i ej redo för mycket och det har jag kommunicerat ut den
här månaden. Jag har bett handläggarna att definiera vilka situationer
som du ej kan vara redo vid och sen det andra arbetsområdet är då att
definiera vilka kundsituationer du inte kan utföra i telefonen. Det har
varit alldeles för enkelt att sätta sig i ej redo och jag köper inte det att man
inte kan vara redo och hittills är det få som har konkretiserat sig. Man
skapar sina egna spelregler som handläggare, man skapar sina egna arbetssätt, det är inte effektivt. Om alla håller sig till spelreglerna så blir det
inte jobbigt, det påverkar arbetssituationen för alla. Vad du gör för
prioriteringar påverkar hela din omgivning”

Detta exemplifierar han genom att dra ett exempel från en av de senaste
medarbetardialogerna, då följande utspelades:
”Det var som en av handläggarna sa till mig på den senaste medarbetardialogen, hon tyckte att det var synd att utbildningen som var planerad
ställdes in. Jag svarade att det tycker jag också men rikta den frågan till
dina medarbetare istället som satte sig i ej redo läge, det var en anledning
till att förmiddagen blev som den blev och utbildningen ställdes in.”

Att inte ta ansvar i handläggarrollen menar enhetschefen därför är att
inte tänka på hur ens personliga prioriteringar påverkar omgivningen.
Enligt enhetschefen handlar därför ansvarstagande om att ta hänsyn till
omgivningen men med servicemålen i tydligt fokus.
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4.3.1 Gruppchefernas tankar om tagande av ansvar…
För enhetschefen är det uppenbarligen viktigt med ansvar och någonting
som är självklart och som han förväntar sig att man tar. Men för övriga,
vad betyder ansvar och ansvarstagande för övriga medarbetare inom
kundcentret? Gruppcheferna menar att det handlar om ett ansvarstagande
gentemot ett antal aktörer i organisationen och en av gruppcheferna beskriver det enligt följande:
”Jag har ett ansvar gentemot handläggarna, sen har jag ansvar gentemot
Lennart att vår grupp ska leverera, sen har jag ansvar gentemot mina
kollegor i ledningsgruppen att vara kreativ och idérik och bygga den gruppen vidare så att det fungerar. Sen har jag ansvar gentemot handläggarna.
Vi bedöms på mycket.”

Det är en sak att ha ansvar och någonting annat att ta ansvar. En av
gruppcheferna menar att det också finns ett ansvar för att ge ansvar som
de har skapat själva, hon uttrycker det enligt följande:
”Det är en sak att ha ansvar men när jag tar ansvar för någonting så är det
viktigt för mig att leverera ett resultat tillbaka. Det är viktigt att hålla det
jag har lovat, fast jag känner att i mitt jobb arbetar jag väldigt mycket
med att ge ansvar istället för att ta ansvar. Jag jobbar väldigt mycket med
min grupp att de ska ta eget ansvar för sin dag, och sig själva. Man kan
inte skylla på någon annan när man säger att man inte mår bra. Jag tar
ansvar för mitt eget liv, det kan man säga är mitt sätt att ta ansvar. Jag tar
ansvar för att ge andra ansvar och jag är noga med att ta ansvar för mitt
eget liv utom när det gäller motion, för det är skittråkigt.”

Ovanstående citat antyder att det finns en balansgång mellan att ge ansvar och att kräva ett ansvarstagande tillbaka. Att som gruppchef ta ansvar genom att ge ansvar till gruppen är då en intressant aspekt av synen
på ansvarstagande. I gruppchefernas resonemang om vad det betyder att
ta ansvar hänförs i viss mån också till att ”uppfylla det som någon förväntar sig”.
”Man tar ju ansvar för det man gör, uppfyller det någon förväntar sig.”

I dessa tankar om det förväntade ansvarstagandet så är det påtagligt att
det som förväntas är att man levererar, vilket är en viktig del av den
styrning och de regler som formar gruppchefernas vardag. Förväntningarna på den ansvarstagande medarbetaren verkar vara en aspekt på hur
man upplever sig ta ansvar.
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”Ja, att ta ansvar är att följa de regler och riktmärken och nyckelord, kalla
det vad du vill, som man har kommit överens om här och för hela gruppen, att uppfylla de åtaganden som jag har sagt ja till. Jag får inte bli
stressad eller elak, jag måste ta konsekvenser om min grupp levererar dåligt en månad men då är det mitt ansvar att ta reda på varför. Det är mitt
ansvar att skapa förutsättningar så det inte händer igen.”

Om leverera är en del av ansvarstagandet så är en annan del att i förväg
meddela om man inte kommer att kunna leva upp till leveransförväntningarna.
”Det är en sak att ha ansvar men när jag tar ansvar för någonting så är det
viktigt för mig att leverera ett resultat tillbaka, det är viktigt att hålla det
jag har lovat.”

När gruppcheferna talar om ansvarstagande så finns en återkommande
åsikt om att det handlar om att ha en egen drivkraft i det man gör, en
slags individualisering av ansvarstagandet. Detta går igen både i synen
på ansvaret som gruppcheferna själva anser sig behöva ta men också i
synen på det ansvar som handläggarna tar i sin arbetsvardag. Att ta ansvar förknippas i detta resonemang med att man har en inre drivkraft
som gör sig gällande i sin handläggargärning.
”Man har en egen drivkraft som gör att man känner delaktighet, jag kan
inte lägga det ansvaret på någon annan. Ha en egen drivkraft, det är vårt
största ansvar, att tycka att saker och ting är dåliga är OK men vi måste
också komma med förbättringar, det är allas gemensamma ansvar.”
”Att ta ansvar är att se mina egna möjligheter, att jag ser saker och ting ur
andra perspektiv och att jag gör det jag gör med vilja och engagemang,
det är att ta ansvar. Det är ju också förknippat med att ta ansvar gentemot
det företag jag arbetar i.”

Att ta ansvar och att ses som en ansvarstagande individ verkar vara en
drivkraft som präglar många av de handlingar som medarbetarna genomför inom ramen för verksamheten. Samarbetet mellan kollegor verkar också ha betydelse för ansvarstagandet i verksamheten:
”Det som jag tycker är väldigt viktigt för mig för att vilja ta ansvar, det är
ju om jag tycker det fungerar med övriga ledningsgruppen. Att samarbetet
fungerar, annars kan man känna att man tröttnar lite. Att ge varandra
erkännande, jag behöver ju input från dom också för att känna att man
orkar ta ansvar.”
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4.3.1.1 … och icke ansvarstagande
Oavsett om gruppcheferna talar om sin egen roll som gruppchef eller om
handläggarrollen så är det några betydelser av icke ansvarstagande som
återkommer även om det uttrycks på lite olika sätt. En av gruppcheferna
säger:
”Att inte ta ansvar är att skita i det mesta på ren svenska, att strunta i
saker och ting, och då blir jag arg, jag har varit militär, då blir jag sur.”

Medan en annan av gruppcheferna utvecklar resonemanget i förhållande
till måluppfyllelsen:
”Det är att inte bry sig om, att spela spel istället för att göra det man ska
göra. För mig är det också att inte se mina medarbetare att inte synliggöra
dom är att inte ta ansvar. Man måste inte alltid nå uppsatta mål, det är
inte att inte ansvar att inte nå målen men att inte veta varför är att inte ta
ansvar.”

I dess mest generella mening verkar således icke ansvarstagande framförallt handla om att inte bry sig och att vara likgiltig inför uppgiften. Men
även i samtalen om icke ansvarstagande kommer den centrala regeln om
att leverera upp. Att inte veta varför man inte tar ansvar är på så sätt icke
ansvarstagande och det handlar om att kunna förklara vad saker beror
på. Eller som en av gruppcheferna säger:
”Ett ansvar kan också vara, vi har ett ansvar att flagga upp för något. Att
inte säga till, man har mycket att göra eller man kan inte, det är att inte ta
ansvar om man inte flaggar upp för det.”

Ovanstående citat går också igen i enhetschefens tankar om vad det är
att ta ansvar. Man tar ansvar om man vet varför det blir som det blir och
man tar inte ansvar om man struntar i att ta reda på varför eller blundar
för sitt eget beteende. Att veta att man inte kommer att kunna leverera
men att strunta i att meddela är i sammanhanget en ”ansvarssynd”. Diskussionerna om icke ansvarstagande utgår både från förväntningarna på
att man som medarbetare ska leverera ett resultat tillbaka till företaget
men även om man inte når målet så betyder det inte alltid att man faktiskt tar ansvar. Enhetschefens bild av ansvarstagande och kravet på att
tidigt kommunicera vid de tillfällen då man inte kommer att kunna leverera går igen även i gruppchefernas resonemang i handläggargruppen.
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”Det kan hända vad som helst, jag blir jätteglad om en medarbetare kommer fram och säger att ’jag klarar det inte den här gången’, det finns ju
inget värre än att bara ta fram statistik, ibland fixar man inte målet, då
skulle jag vilja att handläggaren kommer till mig och säger ’jag fixar inte
det här’, då är det alltid lättare att kommunicera.”

I den mån man talar om icke ansvarstagande och måluppfyllelse så finns
gott om möjligheter att ta itu med detta. Om man som gruppchef själv
anser att någon inte tar ansvar så handlar det i första hand om personliga
samtal och om att man försöker lyfta fram varför man tar ansvar. Om
gruppchefen utifrån ett sådant synsätt inte anser att en handläggare tar
ansvar på det sätt som är förväntat, så råder ett unisont resonemang om
att man i dessa lägen bör prata med vederbörande och att gott om tillfällen finns för detta. Här kommer det faktum att man kan läsa av allt in i
bilden och ett icke ansvarstagande gentemot målen är mycket lätt att
hitta. RAK-samtal och statistik innebär en kontroll över dessa resultat
och indirekt har man via uppföljningen kontroll över ett lämpligt och
effektivt arbetssätt. Handläggarna menar i detta fall också att i och med
att man har kontroll på allt bör man använda den på ett sätt som innebär
att ”oskyldiga” inte drabbas av tillsägelser och tillrättavisningar. En handläggare säger i detta sammanhang:
”Du kan ju läsa av precis vad man har gjort och inte gjort. Det ligger lite
i kontrollen. Varför gnälla på alla när man kan se vilka det är precis som
man egentligen menar?”

Ett samtal kan reda ut eventuella missförstånd men det finns i relationen
mellan gruppchef och handläggare en stor portion förväntan på ansvarstagande. I första hand så handlar det om att man ska planera sin dag och
utföra sina arbetsuppgifter enligt de restriktioner och riktlinjer som finns
men det handlar som tidigare nämnts också om att leverera en helhetsbild. En av gruppcheferna uttrycker sig enligt följande när det handlar
om vilka åtgärder som vidtas vid ett uppfattat icke ansvarstagande:
”Ja, det blir genom personliga samtal och att man försöker lyfta fram
varför vi tar ansvar och det här med delaktigheten, hur det påverkar
kollegor. Ett exempel, det här med lunchrasterna har ju varit aktuellt länge.
Bara strunta i sin lunchtid och bara kliva iväg är inte schysst, för det finns
ju en anledning till att vi har lagt tiderna som de ligger. Det är ju för
verksamhetens bästa men det är helt OK att byta tider med varandra men
att säga nu skiter jag i det här och gå iväg är inte OK, som ett exempel på
att inte ta ansvar.”
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Rätten att bestämma vad som är icke ansvarstagande menar de flesta går
i en hierarkisk ordning vilket innebär att chefen är den som kan avgöra
om de handlingar som realiseras speglar ett tillräckligt och accepterat
ansvarstagande. Gruppcheferna menar att det är ett stort mått av ansvarstagande som förväntas och även om man använder lite olika ord är
det ingen tvekan om att ett icke ansvarstagande agerande är detsamma
som att hamna i onåd. Även här kommer man in på den centrala betydelsen av att leverera. Det som ska levereras är visserligen en helhetsbild
men det är framförallt genom måluppfyllelse som man mäts. I detta sammanhang kommer den hierarkiska ordningen in i bilden och den som
kan avgöra vad som är tillräckligt är överordnad chef. En av gruppcheferna ger följande kommentar angående vad det är att inte ta ansvar:
”Jag känner, nja jag tror att man är lite ute i kylan om man inte tar ansvar.
Passar du inte in så är det ansvaret gentemot målen. Det kan vara det
eftersom vi är så målstyrda väldigt lätt att komma ut i kylan.”

En annan av gruppcheferna uttrycker sig på följande vis:
”Han blir arg, han kräver det och det tycker jag är bra. Det är upp till mig
att säga nej jag måste ta ansvar och att säga ja för att behaga och sen inte
greja det är dåligt. Har du sagt ja, då ska det in. Men kommer jag och
argumenterar då köper han det.”

När jag frågar om ansvar igen och om det fokus som verkar finnas på
mål och resultat så kommer ett självklart:
”Ja, och det är det ansvar han förväntar sig också”

Det finns en tydlig självklarhet över att ansvarstagande är förväntat vilket styr mycket av det handlande som flera medarbetare uttrycker. Det
tycks som om det ska finnas ganska stora skäl till att inte ta ansvar och
många av gruppcheferna själva menar att det i princip inte finns några
skäl.
”Det finns inga skäl men jag kan förstå om du är helt urless och trött på
jobbet och har en gris till chef. Motivationen försvinner men det finns
inga skäl för att inte ta ansvar. Det innebär att ta ansvar för om man inte
trivs, det finns forum för detta, vill du så kan du nog reda upp både ett
och annat.”
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”Det finns väl inga skäl att inte ta ansvar, nej för man måste ju ändå ta
ansvar för sig själv.”
”Det finns inga skäl att inte bry sig och det finns heller inga skäl till att
inte se möjligheterna.”

Kravet på ansvarstagande i medarbetarrollen är uppenbarligen mycket
stor. En av gruppcheferna uttrycker sig dock lite annorlunda på frågan
om det finns några skäl till att inte ta ansvar:
”Har man ett skäl så har man ju också tagit ett ansvar tycker jag. Jag har
inte kunnat sitta i telefon därför att den här kunden tog så här mycket, då
har man ju ett ansvar för att man vet varför det blev som det blev. Men vet
man inte tar man inte ansvar.”

Med detta resonemang kommer man alltid att kunna hävda att det finns
ett ansvarstagande så länge det finns något som förklarar varför det blev
som det blev och det är upp till handläggaren att leva upp till detta krav.

4.3.2 Handläggarnas tankar om tagande av ansvar…
I samtalen med handläggarna så framkom i viss mån en samstämmig bild
med gruppchefernas ansvarssyn men bilden av ansvarstagandet skiljde
sig också ifrån ”chefsbilden”. Givandet av ansvar var, kanske av hierarkiska skäl, inte särskilt påtagligt i handläggarnas tankar om ansvar. Men
däremot var tagande av ansvar desto mer fokuserat. En uppfattning om
ansvarstagande som i mångt och mycket även fanns i gruppchefernas
syn, ger följande citat en bild över:
”Att ta ansvar det är ju att man sköter sina ålagda arbetsuppgifter. Man
är ju anställd för att göra en sak. Det kanske är någon gammaldags uppfostran men jag vinner ju ingenting på att sitta och göra tvärtemot. Även
om det är tråkigt och jobbigt ibland så har jag ju ändå sagt ja till det när
jag skrev på mitt anställningsavtal. Sedan kan man ju brinna mer för vissa
saker som det här med prospekt det brinner jag ju mer för än att sitta och
svara i telefon regelbundet hela tiden. Att ta ansvar är att göra det jag är
ålagd att göra.”
”Att man står för det man åtar sig och gör klart, man släpper inte förrän
det är färdigt.”
”Det första jag tänker på är det här med ansvarsområden, man har ansvar
att leverera.”
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”Att ta ansvar är att kunna utföra saker och ting som man är ålagd att
göra egentligen det är att ta ansvar, utföra det som är tänkt att man ska
göra på ett professionellt sätt. Då tycker jag man tar ansvar.”

Att följa regler och att göra det som företaget har sagt är en stor del av
ansvarstagandet. Men det finns också handläggare som resonerar om att
reglerna ibland inte går eller är lämpliga att följa.
”Ta ansvar handlar om att ta egna initiativ, det handlar om att stämma av
med överordnade och kollegor men jag tycker också att det handlar om
moral, ett etiskt tänkande, vilket kan innebära att man är tvungen att
rucka på regler. Det finns regler på ett företag som säger en sak och så
finns det normer som säger en annan, så är det, men det är ju alltid ett
problem.”

Utifrån denna syn på ansvarstagandet så finns det andra normer och idéer
som uppenbarligen också kan inverka på ansvarstagandet i handläggarens roll. Resonemangen om hur man agerar i sin arbetsvardag och vilka
man har ansvar gentemot blir då intressant i sammanhanget. En handläggare säger:
”Det är ju egentligen, när man sitter i telefon alltså, eget ansvar är, att
hålla sig uppdaterad, kunderna, det är mitt ansvar att de får den hjälp de
behöver, men det är ju rätt strikt också vad man får göra och så. Det är
inte så att man kan kompromissa utan vi har ju våra riktlinjer och det
måste man ju ha inom en bank, se till att leverera rätt information till
kunderna. Någonting som enligt regelboken inte ska göras men som handlar om att kunden ska bli nöjd, kan man rucka lite på sen det här som har
med sekretessen att göra, det är svårt men det ruckas lite på sådana saker
också. Det kommer att bli bättre när detta förändras.”

Kunden och dennes behov är då en viktig aspekt i sammanhanget. På
olika sätt fokuseras ansvaret mot kunden och kunden återkommer ofta i
tankarna om ansvarstagandet.
”Att ta ansvar betyder att jag fokuserar på det jag ska och gör det så bra
jag kan. Gör man det så tar jag ansvar. Om man inte kan på något sätt
och skickar kunden vidare så tar jag inte ansvar, men om jag istället ber
om att få återkomma tar jag ansvar”

En del av ansvarstagandet handlar om hur viktigt det är att säga och göra
rätt inför kunden och det verkar ligga inte bara en kundaspekt i detta
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utan också en skyldighet gentemot sig själv och sin medarbetarroll att
svara rätt inför kund.
”Ansvar betyder till exempel att jag vet att jag svarar rätt när jag svarar en
kund. Komma i tid och gå på fika när man har fika och inte tre gånger till.
Annars spricker kanske bemanningen om man går på fler och fel tider.
Det finns de som går på andra tider ja, ibland av giltiga skäl.”

Men det visar sig också finnas andra delar av vad som styr ansvarstagandet. En handläggare menar att visserligen är kunden central men menar:
”Det huvudsakliga ansvaret ligger mot kunden men man ska också ansvara mot sig själv så man orkar sitta här dag ut och dag in, för jobbet är
som det är. Det måste ändå vara så för att man ska orka i längden.”

Detta utvecklades vidare:
”Att ta ansvar är att se till att man inte håller på med för mycket fuffens
under tiden, du orkar inte sitta åtta timmar konstant och prata i telefonen.
Det funkar inte, det är ingen här som orkar och gör man det så kommer
man snart inte att tycka det är kul. Så man får se till att läsa Aftonbladet,
prata med kollegorna, men när det är mycket kö gäller det att jobba undan liksom, men är det lite kö kanske man kan unna sig att ta en extra
lång fikapaus. Det får aldrig vara någon kö, någon som drabbas av att
man gör något annat liksom, är det kö då ska man jobba ordentligt och
det går ju i perioder. Nej det är självklart att kunden får ta all tid i anspråk men, ingen människa orkar sitta i telefonen åtta timmar och då är
det ett slags ansvar gentemot sig själv att läsa Aftonbladet, ja att göra
något annat.”

Ansvaret mot sig själv verkar inte vara betydelselöst i sammanhanget.
Vid sidan av ansvaret gentemot sig själv och kunden så framträder också
kollegorna som viktiga aktörer i ansvarstagandet.
”Ansvar betyder att jag sköter mitt jobb och arbetar för att få en nöjd
kund, ansvar för att jag kan se vad som är bra för kunden och inte bara
säljer för säljandets skull, sen har jag ett jättestort ansvar för att mina
arbetskamrater mår bra så jag lägger också tid på det.”

4.3.2.1 … och icke ansvarstagande
Även handläggarna menar att icke ansvarstagande i verksamheten handlar om att smita undan och att inte bry sig. Följande citat ger en bild över
handläggarnas syn på icke ansvarstagande.

109

Manus/helén

109

05-03-18, 14.08

”Det är ju att inte utföra sina arbetsuppgifter även om man vet att det här
ska jag göra. Luras med kunder eller alltid ligga på en procent på 30–40
%.”
”Det är att sticka iväg, och det märker man speciellt på kvällar och helger,
om man går ihop ett gäng och sticker iväg på kvällen istället för att gå en
och en.”
”Det är att komma hit och sitta av tiden, när man inte försöker, man
måste ändå försöka.”

Att försöka anses på något sätt som det minsta man kan göra i handläggarrollen och det som man avser är att man ska försöka att följa de regler
som företagsledningen har satt upp. En av dessa regler är i sammanhanget att försöka nå målen eller att åtminstone försöka vara en ansvarstagande medarbetare i detta avseende. I detta smitande och fuskande
finns det också en övertygelse om att inte mygla utan att redovisa och att
köra med öppna kort.
Handläggarna kopplar delvis ihop ansvarstagande och arbetsmoral i
det här sammanhanget vilket även enhetschefen gjorde inledningsvis. Ett
icke ansvarstagande handläggarbeteende i medarbetarrollen är således
någonting som lätt hamnar i arbetsmoralsresonemang. Denna syn på icke
ansvarstagande verkar dock uteslutande att handla om arbetsuppgiften
och de konkreta regler som är kopplade till denna.
En annan konkret uttryckt övertygelse om vad icke ansvarstagande
är i handläggarrollen handlar om att inte bry sig om andra och deras
behov.
”Att inte ta ansvar är att strunta i andra och bara köra med skygglappar
på, det finns inte många som gör så, men de finns.”

Kollegorna blir i sammanhanget viktiga och det är uppenbarligen inte
riktigt accepterat att enbart sköta sina egna uppgifter utan att bry sig om
övriga kollegor. Detta trots att alla aktiviteter utanför telefonluren tär på
den egna kundtiden. Det uttrycks dock aldrig som att detta har med arbetsmoral att göra utan det tycks vara grundat i andra normer5.
”Gentemot sina kollegor är det inte att ta ansvar att bara tänka på sig
själv och strunta i andra. Att tänka på sig själv i det här fallet är att bara
bry sig om kundtiden. Ja man måste se till människan, att svara att man
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har så dåliga siffror att man inte har tid att hjälpa någon annan, det är att
inte ta ansvar gentemot kollegorna.”
”Gentemot sin chef så är det inte ansvarstagande att inte tala om när
någonting är fel. Jag är missnöjd med att vi inte får ha lunch ihop, jag är
missnöjd med de och de osv. Säger man ingenting till sina chefer utan är
rädd för diskussion, då är det att inte ta ansvar. Man har en skyldighet att
säga ifrån. Man bryr sig inte om att säga ifrån, då tycker jag att man inte
tar ansvar.”

En annan handläggare kopplar åter ihop sina handlingar i medarbetarrollen med ansvaret som denne tycker att man också har gentemot sig
själv:
”Man tar inte ansvar om man sitter på Spray ifrånkopplat läge i telefon,
eller går på fika flera gånger om dagen, struntar i arbetstiderna och att det
drabbar gruppen. Man sviker gruppen först men självklart även företaget.
Men vi hade ju en chef en gång som sa att vi ska för allt i världen inte vara
robotar, jag brukar tänka på det ibland”

De flesta handläggare anser att det är den närmast överordnades skyldighet att uppmärksamma ett icke ansvarstagande beteende och det finns i
uppföljningsstrukturen goda möjligheter till detta. På frågan om det finns
några skäl för att inte ta ansvar så menar även handläggarna i huvudsak
att det egentligen inte gör det, men att situationen ibland kan bidra till
att man i första hand inte kan tänka på företagets regler om måluppfyllelse.
Det finns situationer när detta får stryka på foten till förmån för kollegan, kunden eller ibland till och med sig själv.

4.3.3 Sammanfattning av tagande och icke tagande av ansvar
Både enhetschefen och gruppcheferna menar att man tar ansvar då man
prioriterar målen och anpassar sitt arbetssätt till detta. Ansvarstagande
handlar därför till viss del om att följa regler. Det är både självklart och
förväntat och att leverera är en central del av ansvarstagandet. Att informera och kommunicera att man inte kommer att kunna leverera är då en
viktig aspekt av ansvarstagandet. Att inte bry sig och att smita blir den
bild som framträder av den icke ansvarstagande callcentermedarbetaren.
Likaså om man inte försöker. Men det finns bland handläggarna också
en tydlig bild av den ansvarstagande kollegan som inte framträder i det
ansvar som är givet enligt arbetsbeskrivningen. Att ta ansvar är att hjälpa
och att ställa upp även om det betyder att reglerna inte efterlevs. Detta
gäller både i förhållande till kollegor och till kunder men också gentemot
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sig själv. Gruppcheferna är givna ansvar gentemot flera aktörer i verksamheten medan handläggarna framförallt har det mot arbetsuppgifterna och målen. Ansvarstagande gentemot andra aktörer blir då ett agerande som man själv sätter gränserna för.
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Noter
1

Enhetschefen på Nordea i Eskilstuna menar att man i dagsläget (2004-12-21)
har ca 28 medarbetare med en kompetens som motsvarar den som en bankkontorstjänsteman på ett bankkontor har. Denna siffra menar han ökar hela tiden.
2
Efter den närvaro och de undersökningar som genomfördes våren-04 har den
administrativa chefsrollen försvunnit och antalet gruppchefer har utökats med
en person liksom antalet grupper med handläggare också de utökats med en.
Administrationsgruppen sitter idag utplacerade i de olika telefonigrupperna. Den
gruppchef som tidigare hade administrativt gruppansvar är nu gruppchef för en
handläggargrupp som arbetar i telefonin.
3
”Farfarsprincipen” består i att gruppchefen bestämmer men alltid måste kontrollera med överordnad chef. Gruppchefen genomför intervjuer och urval vid en
rekrytering men bollar sedan över resultatet till enhetschefen som ger sitt godkännande innan rekryteringsärendet går vidare. Enligt en av gruppcheferna så
godtar alltid enhetschefen beslutet, ”bara argumenten är tillräckligt goda”.
4
Tekniken som används för detta brukar benämnas predictive dialling.
5
Enhetschefen menar att detta delvis är något man jobbar med i ledarskapet,
man ska ta ansvar för sig själv, sina kollegor och sin chef och sina arbetsuppgifter,
det utgör en helhet.
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5 Välkommen till Sitel
Under de senaste åren har en rad företag valt att, helt eller delvis,
förlägga sina service- och försäljningsuppdrag på externa samarbetspartners. Sitel Corporation med sina 32 000 anställda, drygt två miljoner
kundkontakter dagligen, ca 250 uppdragsgivare och 81 contactcenter, är
ett av de världsledande och globala företagen i branschen. Affärsidén
bygger på att kundkontakterna ska hanteras på ett så kvalitetsmässigt
och kostnadseffektivt sätt att uppdragsgivande företag anser outsorcing
vara det bästa sättet att hantera kundkontakter och försäljningsaktiviteter.
Sitel Nordic AB ingår i denna företagsgrupp och utgör den skandinaviska delen av koncernen.
”Sitel Nordic ingår i en världsledande företagsgrupp och affärsidén bygger på att erbjuda outsoursad telefoni samt Internetbaserad kundservice
och försäljning. Vi arbetar globalt på marknader i Nordamerika, Europa,
Asien och Latinamerika”
(www.sitel .se, 2004-04-20)

5.1 Sitel Nordics kontor i Örebro
I ett anrikt hus mitt i centrala Örebro, gamla Televerkshuset, är en del av
Sitel Nordics verksamhet placerad. På de tre våningsplan där Sitel Nordics
callcenter är placerat finns idag en betydligt modernare teknisk arbetsplats jämfört med på den tiden gamla Televerket ensamma huserade i
byggnaden. Datorer och telefoniverktyg kännetecknar arbetsplatsen och
överallt finns bord utrustade med datorer och headset vilket vittnar om
den aktivitet som vanligtvis präglar verksamheten. På det ena av de utnyttjade våningsplanen finns ledning och administration placerade och
här är arbetsplatserna uppdelade i mindre rum, ofta avskilda med hjälp
av glasväggar. Här finns också en reception och bredvid den har VD
Lena Tapper sitt kontor1. Besökare till företaget går in på framsidan av
det stora stenhuset och möts då av receptionen och delar av administrationen. Om man istället vill komma till något av de övriga våningsplanen,
där säljare, gruppchefer och avdelningschefer arbetar, går man istället in
från baksidan av huset. Väl inne i den vestibul som då möter en, kan man
antingen ta en liten och trång hiss upp till rätt våningsplan eller istället
välja de gamla stentrapporna. När målet väl är nått så har man då kommit till själva ”hjärtat” i verksamheten, den del där kunduppdragen utförs och de välformulerade orden i affärsidédeklarationen blir verklighet. Men hur startade det hela?
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1989 grundade Håkan Svanberg ett telemarketing företag, Svanberg
& Co AB, som under flera år utvecklades och expanderade i takt med att
uppdragen blev flera. Från att ha börjat i små källarlokaler med enstaka
telefonuppdrag, där telefonkatalogen utgjorde kundunderlaget, utvecklades Svanberg & Co AB så småningom till ett tekniskt avancerat callcenter
med flera hundra anställda. Idag kan denna verksamhet sägas utgöra
stommen till det nuvarande Sitel Nordic AB. Vissa av de anställda som
var med även under den första tiden har berättat om hur verksamheten
förändrats i takt med övrig utveckling. På Sitels2 hemsida framkommer
idag bilden av ett expansivt kundserviceföretag som arbetar aktivt med
att hjälpa sina kunder, uppdragsgivarna, med att öka deras intäkter och
sänka deras kostnader.
”Att minska kostnaderna behöver nödvändigtvis inte vara synonymt med
att bromsa. Åtminstone inte för dig som är kund hos Sitel. Det är vår
uppgift att utnyttja resurserna maximalt och effektivisera insatserna. Det
kan handla om att hjälpa dig att finna nya vägar för att skapa och stärka
kundrelationer i syfte att öka intäkterna. Eller att du lägger kundservicefunktionen på entreprenad hos oss. Här finns kunskapen, medarbetarna
och en mycket effektiv teknikplattform för telefoni och Internetbaserad
kundservice på högsta nivå.”
(www.Sitel .se/vd, 2004-04-20)

Enligt Sitels ledningsdeklaration strävar man efter att senast år 2005 vara
ett komplett ”kundkontaktcenter” där man har kompetens att hantera
alla typer av uppdrag. Den skandinaviska delen av Sitel har idag ca 400
medarbetare (ca 350 säljare) som arbetar med den nordiska marknaden.
Huvudkontoret finns i Örebro och i övrigt finns Sitels kontor i Stockholm och Köpenhamn. De har personal som talar fyra nordiska språk
och de har under årens lopp hunnit skaffa sig en mångårig erfarenhet
inom kundservicebranschen. I Stockholm handhar man enbart marknadsoch försäljningsfrågor och i Köpenhamn och Örebro, varav Örebro är
störst, så finns säljare och kundservicepersonal.
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5.1.1 Intern organisering

Figur 6. Organisationsschema: Sitel Nordic

5.1.2 Medarbetare i callcentret
På Sitels kontor i Örebro arbetar de flesta av medarbetarna direkt med
verkställande av kunduppdragen. Via telefon och dator pratar man med
kunder, säljer och informerar. Det är en ung personalstyrka och ett flertal
medarbetare är mellan 20–25 år. Det handlar ofta om människor som
kommer direkt från gymnasiet, är studenter eller som har arbetat kortare
perioder, med andra arbetsuppgifter, inom andra branscher. Av dem som
jag träffade och som hade tidigare arbetslivserfarenheter, så handlade det
företrädesvis om andra serviceyrken såsom resebranschen, restaurant och
kontor. Det förekommer också att medarbetarna har någon form av högskoleutbildning, ofta inom andra områden eller en önskan om att skaffa
sig det i framtiden. På frågan om hur de intervjuade medarbetarna ser på
framtiden och hur det kommer sig att man hamnade i företaget så verkar
ofta slumpen eller yttre omständigheter ha haft inverkan på beslutet och
man ser det sällan som ett arbete att stanna på fram till pension eller ens
någon längre period.
5.1.2.1 Avdelningscheferna
Organisationen är som tidigare beskrivits, indelad i olika avdelningar
vilka samtliga leds av en avdelningschef. Avdelningschefen har en avskild
och individuell arbetsplats och i ett av de fall som jag har haft insyn i är
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arbetsplatsen placerad mitt i den öppna miljön. I det andra fallet är arbetsplatsen avdelad till en ”glasbur” i anslutning till säljarna. I båda fallen kan möjligheterna till in- och ”utsyn” sägas vara goda. Avdelningscheferna arbetar med övergripande frågor och har ett övergripande resultatansvar för hur avdelningen och de projekt som finns inom avdelningen leds och fungerar. Avdelningscheferna har varierande antal anställda att ansvara för. De som medverkar i den här undersökningen har
80-100 medarbetare inom sin avdelning. Den exakta siffran är svår att få
fram då det ofta kan gå väldigt fort i svängarna vad det gäller nytillkomna och avslutade projekt. Vissa anställda anställs också enbart för
ett visst projekt vilket kan handla om allt från tre veckor till några månader eller så hyr man helt enkelt in medarbetare från bemanningsföretag
för att lösa akuta personalbehov. De båda intervjuade avdelningscheferna har varit förhållandevis länge i organisationen, fyra respektive åtta
år, och känslan av att det är en organisation som man klart och tydligt
”arbetar sig upp i” förstärks kontinuerligt. Andra tjänster än de som är
direkt kopplade till telefonin innehas ofta av medarbetare som tidigare
varit säljare och gruppchefer.
Avdelningschefernas arbetsuppgifter är många och en av avdelningscheferna beskriver dem enligt följande:
”Det är många olika delar i det hela, rätt mycket ”en spindel i nätet”
funktion. Beroende av vem du frågar så får du olika svar på vad en avdelningschef ska göra. Det är dels ett ansvar gentemot våra uppdragsgivare
att det finns register, personal, headset och platser till alla, överhuvudtaget se till att det fungerar”.

På det övergripande planet handlar det om att leda arbetet i ett antal
olika projekt, av varierande karaktär och i detta ingår både kontakter
med uppdragsgivare och många dagliga kontakter med gruppchefer och
säljare. En av avdelningscheferna menar att deras uppgift framförallt
handlar om att:
”Driva projekten utifrån uppdragsgivarnas önskemål och ansvaret är att
det blir lönsamhet i projekten.”

På frågan vad man gör under en dag svarar en av avdelningscheferna
enligt följande:
”Man kommer in och går igenom vårt tidsregistreringssystem för gårdagen. Jag brukar kontrollera mina gruppchefer att alla in och utstämplingar
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ser riktiga ut, jag gör bara en hastig överblick över säljarna då och då och
ser att det ser OK ut. Det tar väl en 20 minuter kanske. Sen kollar jag
alltid resultatet för gårdagen, det tar ju allt från 5 minuter till två timmar.
Någonstans däremellan går man igenom alla mail från kvällen och löser
de frågor som finns, sen är förmiddagen utmärkt för möten av olika slag,
ja, du ser ju själv hur lugnt det är just nu. Då har vi tid för att utnyttja
organisationen, för sen klockan 13.00 när säljare och gruppchefer kommer in, då går det undan.”

På frågan vad som brukar uppta den lite lugnare tiden på dagen så blir
svaret:
”Jag vill helst få någon tid varje dag och sitta ner med varje gruppchef och
bara kolla läget och sen så är det ju alltid något strul, saker som händer
som måste lösas. Sånt tar jag på mig för jag tycker gruppchefen ska vara i
gruppen, så sånt tar jag på mig.”

5.1.2.2 Avdelningschefernas tankar om det givna ansvaret
Det finns uppenbarligen en stor uppgift i, och ett ansvar för, att se till att
”allt fungerar” vilket kan innebära ett omfattande ansvar som blir vad
man gör det till. Det tilldelade ansvaret till avdelningscheferna handlar
om att få projektet lönsamt. En avdelningschef säger:
”Rent internt så har ju jag ett ansvar gentemot ledningsgruppen att vi ska
leverera x antal pengar, sen har jag personalansvar för gruppchefer och
säljare. För säljarna är det ju visserligen delegerat till gruppcheferna men
man har ju då också ett ansvar för deras vidareutveckling och sen är det
på mitt ansvar att ha en plan för allt vi gör och den är lite upp och ner för
det är inte alltid tiden finns.”

Det ansvar som avdelningscheferna upplever att de har blivit givna beskrivs också på följande sätt:
”Personalen och gruppcheferna, ytterst är det mitt ansvar att de mår bra
och så vidare, det är oftast jag tillsammans med gruppchefen som tar det
ansvaret. Det är gruppchefens ansvar att indikera om något är fel, jag har
en budget och ett budgetansvar som kan följas. Sen har jag operativt ansvar gentemot uppdragsgivaren och sen gentemot Sitel också.”

På frågan vad som är den främsta uppgiften för en avdelningschef så blir
svaret att det framförallt handlar om att leverera pengar till Sitel vilket är
ett ansvar som är starkt kopplat till uppdraget.
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”Det viktigaste är väl att man kan prioritera. Det viktigaste är personalen
och att de gör ett bra jobb men inför min chef är det ju pengar som är
viktigt.”

Samtidigt så brottas avdelningschefen med det inte alltför ovanliga problemet att tvingas delegera vissa uppgifter samtidigt som man har det
övergripande ansvaret för resultatet. En av avdelningscheferna säger:
”Säljarnas utveckling och resultat, det är gruppchefernas ansvar att hålla
koll på, vilka resurser som behövs, hur ser utvecklingskurvan ut? Jag vill
inte vara den som kommer och ifrågasätter ett resultat”

Under diskussionerna om vad man är ansvarig för som medarbetare så
diskuterar avdelningscheferna dels utifrån en allmän medarbetarroll men
också utifrån den roll man som medarbetare får genom att arbeta på
Sitel. I dess allmänna mening menar avdelningscheferna att man är ansvarig för sitt uppträdande vilket bör vara anpassat till att det är en arbetsplats. Man ska ha ”ett korrekt uppträdande” och man halkar också
in på att det är unga människor som arbetar där.
”Man ska uppträda trevligt, artigt och korrekt. Vi jobbar med det för det
är ju väldigt mycket ungt folk här och tyvärr är det ju väldigt många av
dessa som inte har en aning om hur man beter sig på en arbetsplats. Så är
det.”

Under diskussionerna om vad man är ansvarig för så återkommer grundläggande teman som att man plockar undan efter sig, meddelar om man
är sjuk, behandlar företagets utrustning med varsamhet, inte går hem för
att man känner för det och så vidare. Men även att man är ansvarig för
att prestera är någonting som avdelningscheferna menar hör till den del
som man ytterst är ansvarig för som medarbetare.
”Jag blev förvånad när vi började ställa krav på resultat, det tyckte folk
var jättekonstigt. Varför skulle vi behöva göra det och då fick vi förklara
det på ett pedagogiskt sätt, säljer vi inte får vi inte några pengar och kan
inte betala lön och så vidare. Det är många som inte har tänkt på det och
inte förstår och jag vet inte om man förväntar sig mer än vad man borde.”

5.1.2.3 Gruppcheferna
Inom avdelningarna finns flera grupper eller projekt som de också kallas.
En grupp kan också inneha flera olika projekt av varierande karaktär.
Uppdragen som Sitel åtar sig hanteras av en grupp med säljare som leds
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av en gruppchef. Lena Tapper, Sitels VD vid det tillfälle jag besökte organisationen, säger vid ett samtal så här om gruppchefens roll:
”1991 så genomfördes en undersökning som konstaterade att gruppcheferna är centrala för oss och för vår framgång. Det skulle inte fungera med
självstyrande grupper, det funkar inte för vi måste coacha så intensivt hela
tiden. Det är tävlingar, feedback och framförallt att få individen att växa i
sin roll som säljare. Motivation är då centralt”

Bland gruppcheferna så har samtliga intervjuade tidigare arbetat som
säljare och utöver detta har de varierande arbetslivserfarenheter. En av
gruppcheferna har en högskoleexamen inom ekonomi och marknadsföring, en annan har arbetat inom hotell- och resebranschen medan två av
gruppcheferna kommer direkt från gymnasiet. De är mellan 20 och 29 år.
Gruppchefen är operativt ansvarig för att projekten fungerar och de har
också personalansvar för medarbetarna i gruppen. Personalansvaret handlar då om ett slags operativt ansvar och en av gruppcheferna menar att
säljarna ibland går till avdelningschefen i frågor som kan vara känsliga
eller till exempel handlar om längre ledigheter.
Enligt arbetsbeskrivningen innebär ansvaret kopplat till gruppchefsrollen
att man ska:
•

genomföra utvecklingssamtal med medarbetare en gång per år

•

utöva direkt arbetsledarskap för tilldelad grupp

•

planera schemaläggning

•

coacha varje säljare två gånger per månad

•

följa upp statistik

•

se till att både företagets och uppdragsgivarens mål uppnås

•

se till att gällande lagar, avtal och interna policies följs

•

acceptera erforderlig vidareutveckling för att säkerställa kraven på
kompetensnivå

Gruppchefen har således operativt personalansvar, arbetsledarskap enligt arbetsbeskrivningen, för de säljare som ingår i gruppen och de arbetar vanligtvis också med försäljning eller annat direkt kundarbete ca en
timme om dagen. Gruppchefen har på många sätt en central roll och det
är till den personen som säljarna går för att fråga eller be om lov för
något. Exakt vad en säljare får göra är något jag försöker föra in i diskussionen för att förstå vad man har möjlighet att fatta beslut om. En av
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gruppcheferna menar att en säljare har ganska stora möjligheter att själv
besluta om saker:
”De får inte ta ansvar för att bevilja varandra ledigt och sådär och dom
får inte heller ta ansvar för kontakten med uppdragsgivaren, jag är alltid
med på något sätt. Jag vill alltid bli underättad innan de kontaktar uppdragsgivaren, för att reglera kontakterna. Någon vill fråga något men svaret kanske redan finns i gruppen och man ska inte störa i onödan, så dom
får alltså inte kontakta uppdragsgivaren utan att ha kollat med mig först.
Sen har jag två bordsansvariga3 i den här gruppen tack vare att jag inte är
här på kvällarna. De får inte hantera personalfrågor och det är väl ungefär det. Om gruppen kan komma till ett gemensamt beslut i en fråga så
fine, gör det”

Säljaren ska fråga gruppchefen om ledigheter och det kan handla om allt
från helledigt i en eller flera dagar till små stunder. Små vardagliga ”problem” bör också gruppchefen ge tillåtelse till om det innebär att telefoniplatsen lämnas. Ett exempel på detta är följande utspel. Några av medarbetarna har vunnit fotbollsbiljetter till en hemmamatch mellan ÖSK och
Hammarby. Samtalet som följde mellan gruppchef och säljare löd enligt
följande:
Säljare: Är det någon här som hämtar allas fotbollsbiljetter?
Gruppchef: Det är nog mest lämpligt att alla hämtar sina egna biljetter
eftersom de antagligen vill pricka av vilka som hämtar ut biljetterna.
Säljare: Är det OK om jag går nu på en gång då?
Gruppchef: Ja, ja gör det!

Gruppchefens arbetsuppgifter består enligt arbetsbeskrivningen i att leda
gruppen mot uppsatta mål, coacha, genomföra dagliga uppstartsmöten,
planera och genomföra säljtävlingar, delta i förbättringsaktiviteter, genomföra enklare utredningar, planera personalscheman, stämma av arbetade timmar för säljarna, stötta andra gruppchefer, planera och utveckla gruppens kunskaper och förse HR-avdelningen med dokumentation angående gruppens utveckling, följa upp sjukfrånvaro och genomföra rehabiliteringsutredningar. En av gruppcheferna beskriver
arbetsuppgifterna och rollen på följande vis:
”Arbetsuppgifterna är väldigt mycket basic grejer, sköta närvaro av personal, att hålla medarbetarsamtal med personalen, se till att gruppen når
de mål som vi har satt ut. En gång i månaden är det medarbetarsamtal,
resultatet pratar vi om varje dag kollektivt. På medarbetarsamtalen handlar det mer om individuella samtal där man tar upp hur vi vill gå vidare
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nästa månad och man stämmer av gentemot varandra. Var befinner du
dig nu?Kommer det att hända något som jag måste få veta”?

5.1.2.4 Gruppchefernas tankar om det givna ansvaret
Ansvaret som är kopplat till gruppchefsrollen beskrivs av en av gruppcheferna på följande vis:
”Jag har ett jätte, jättestort ansvar och det handlar både om alla människor, det är som alltid i någon form av ledande roll, där man ska stötta
människor det har jag ett enormt ansvar för. Sen också det i övrigt som
händer på jobbet, för det som händer på jobbet påverkar människor även
privat. Vissa gånger har man mer ansvar för projektet men ändå, det är
både ett ansvar och ett förtroende som man måste förvalta väldigt, väldigt
väl.”

Gruppcheferna är precis som avdelningscheferna inne på att man har ett
stort personligt ansvar för hur man uppträder på sin arbetsplats. Man är
ansvarig för att uppfylla sin medarbetarroll genom att sköta sig, vara
trevlig och hjälpsam, samarbetsvillig, passa tider och så vidare. En av
gruppcheferna utvecklar resonemanget på följande sätt:
”På något sätt har man ett ansvar för att alla trivs, alla har ju ett ansvar
som medarbetare även om det inte är personligt.”

Gruppchefen utvecklar tankarna om medarbetarrollen:
”Det är klart att jag måste sköta mitt jobb, följa de policys som finns och
vara positiv och alltid försöka se det bästa, också för att må bra för egen
del. Göra det bästa för att jag och andra ska må bra.”

Ännu en av gruppcheferna är inne på samma spår, man har ett stort ansvar för sina kollegor men också för att be om hjälp i situationer då man
känner att man inte behärskar situationen.
”Som medarbetare tycker jag att jag är ansvarig för att respektera de människor jag arbetar med och för att jag utför arbetet på bästa tänkbara sätt.
Om jag känner så tycker jag också att jag är ansvarig för att kunna be om
hjälp om jag känner att jag inte klarar det här.”

Den hjälp som gruppchefen avser handlar om situationer då man känner
att man inte kommer att nå försäljningsmålet och leva upp till de prestationer man är ålagd att klara av.
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”Vi har ju tusen sätt att bemöta saker, men om jag sitter i telefonen, till
exempel så har jag ett konkret mål och märker jag att jag inte når målet
utan att jag är långt ifrån målet, då är jag ansvarig för att be om hjälp.
Dels så har man ju gruppen då eller så kan man gå till coachen eller gruppchefen. Vi har ju så mycket mätbara mål man kan ha slitit jättemycket en
dag och ändå inte nått målet. Jaha men då ser vi ju att du har suttit och
ringt men det är svårt att säga hur man ska bete sig. Det handlar ju också
om vilken människosyn man har.”

Gruppchefen utvecklar sig genom att beskriva hur man kan ha en grundsyn men att det i praktiken handlar om företagets syn vilket yttrar sig i de
regler som företaget har satt upp.
”Jag har ju min grundsyn på människor men sen har ju också företaget i
sin ledningsdeklaration uttryckt hur man inte ska bete sig och vad dom
kräver av oss. Jag upplever det som att det är väldigt tydligt vad som inte
är ett accepterat beteende. Gruppmedlemmarna är så beroende av varandra för att orka sitta i telefonen hela dagarna, så vi hamnar sällan i situationer där människor beter sig illa mot varandra för man måste hjälpa och
man måste peppa och man måste stötta. Det är en ung arbetsplats också,
människor börjar umgås privat och grupperna blir mycket grupper. Det
är inte bara att det är en arbetsplats men när vi träffas här så utlämnar
man sig också ganska mycket. Det är inte på alla arbetsplatser som man
gör allt öppet och under överinseende.”

Det sista med att allt görs öppet och under överinseende menar gruppchefen är någonting som tydligt märks på ansvarstagandet.
”Ja det är klart att det påverkar, man får stå för det man gör för det
märks! Folk tänker sig för innan dom gör något. Sitter jag inte i telefonen
så sitter jag inte i telefonen och måste stå för det.”

En intressant aspekt i sammanhanget är i vilken mån det finns möjligheter att utveckla säljarnas arbete så att en större del av arbetstiden ägnas
åt andra arbetsuppgifter än att sitta i telefonen. Det primära svaret på
frågan har ofta blivit ”det beror på”. Redan idag arbetar man på detta
sätt ibland men det är mer undantagsvis än regelmässigt. Det kan ibland
handla om att en säljare får i uppdrag att lära sig lite mer om en produkt
och informera om detta inför kollegorna, hålla en kort föreläsning i något ämne. Uppgifter som man tar på sig och sedan redovisar inför kollegorna. Även det faktum att vissa säljare blir utnämnda till coacher och
får ett uttalat ansvar för att stötta och stödja övriga säljare är en typ av
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ansvarsutvidgning som förekommer. Men som en av gruppcheferna säger under ett samtal:
”Om man säger så här att sitta och sälja på ett callcenter om man tittar
mot konsumenter, det är en svår uppgift såtillvida att den inte är komplex,
det begränsar ju kanske möjligheterna att ge ansvar.”

Ur en synvinkel är det möjligt att ge ett ökat ansvar vilket gruppchefen
menar motiverar säljaren men samtidigt är det en mycket svår balansgång mellan den direkta arbetsuppgiften, telefonin och eventuella utvidgade ansvarsområden. Tiden behövs till att sälja via telefonen.
5.1.2.5 Säljarna
Majoriteten av medarbetarna på Sitel arbetar som säljare. Det finns både
säljare som arbetar inom ”business to business” och ”business to consumer” områdena. Det handlar om prenumerationsförsäljning,
besöksbokningar, förmedling av försäkringar, adressuppdateringar, marknadsundersökningar och annan produktförsäljning, vilket är några exempel på de olika typer av uppdrag som utförs. Det ansvar som säljaren
har fått i samband med sin funktion handlar mycket om att nå sina mål
och i övrigt arbeta på ett sätt som går i linje med de riktlinjer som arbetsgivaren har formulerat. I ett samtal med en av gruppcheferna aktualiserades säljarnas ansvar och om det egentligen handlar om något mer än
att sitta i telefonen. Den gruppchefen menade att det i mångt och mycket
utgår ifrån projektet som säljaren är inkopplad på och vad projektet kan
erbjuda för typer av arbetsuppgifter. Hon menade att det är lättare i ett
kundtjänstuppdrag än i ett rent säljuppdrag att diskutera vad man eventuellt skulle kunna ha ansvar för. En annan gruppchef säger så här om
säljarnas ansvar:
”Jag tycker att säljarna har precis samma ansvar som vi men utifrån deras
arbetsbeskrivning. Vissa saker får dom inte lösa utan då är det deras ansvar att tala med mig så jag i min tur kan tala med uppdragsgivaren och
inte ”deala” här och där. De vet vilka ramarna är, men om man kommer
på något, tala om det och är det någonting man inte kan lösa tala om det.
Detta är genomgående för ansvarstagande, oavsett roll.”

En säljare på Sitel kommer till arbetet ungefär klockan 13.00 och arbetar
sedan fram till ca klockan 21.00 på kvällen, fem dagar i veckan. Fem
dagar i veckan har man också som mål att göra ett visst antal avslut, dra
in x antal kronor och/eller sitta i telefonen ca 85 % av sin arbetstid. Hur
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ser det ansvarstagande ut som förväntas av säljaren under den här tiden?
En säljare säger:
”Det är helt enkelt att ansvaret man har som försäljare och det gruppchefen vill egentligen, det är ju att vi ska uppnå de här målen, att vi ska
prestera det som vi ska. Det kommer ju fram via vissa grejer.”

Vissa av säljarna har av gruppchefen också blivit utsedda till något som
man kallar för coach4, vilket innebär att man är den kollega som gruppmedlemmarna i första hand ska vända sig till om man behöver stöd eller
stöttning. I samtal med säljare som också har denna arbetsuppgift, framkommer att detta är ett ansvarsområde som de är både stolta och glada
över och samtidigt ser som oerhört viktigt. I deras fall är det ofta denna
arbetsuppgift som man framhåller i ansvarstagandet.
”Vi är indelade i två olika grupper och jag har blivit utsedd till att ta hand
om mina kollegor lite extra. Det är mycket att svara på frågor, på kvällarna har vi ju ingen gruppchef här. Det är ju att ta lite ansvar på kvällarna, se till att folk jobbar och inte sitter på rast för mycket eller ringer
privatsamtal.”

Det finns projekt där säljarna har eget kundansvar och där de själva ringer
upp kunder. I ett sådant uppdrag kan det också handla om att skriva
offerter och de har möjligheter att påverka och lägga upp sitt arbete delvis på egen hand. I dessa typer av uppdrag är det färre som köper direkt
på telefon utan det handlar istället mycket om att bygga relationer med
kunderna vilket innebär en annan typ av arbetssätt. Gruppchefen säger:
”Det är inte så statiskt i kundtjänstuppdragen som annars, så där har vi
massor att påverka, rutiner och hur vi jobbar i systemen. Jag hade kunnat
valt att styra det själv men det tjänar ingen på utan där delegerar jag ett
förtroende, de tar det ansvaret. Jag har talat om för dom att jag förväntar
mig det.”

Gruppchefen menar i det här sammanhanget att det finns skillnader i
”det allmänna ansvarstagandet” om man enbart sitter och säljer i telefonen eller om man har möjlighet att påverka. De som har vidare arbetsuppgifter tar överhuvudtaget ett större ansvar än de som enligt henne
”enbart sitter i telefonen”.
”Ibland har vi ju flyttat människor emellan projekten. Det handlar om
hur man är som människa. Vissa gillar det korta raka, snabba och andra
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det långa, relationer och det handlar om olika sätt att sälja, det passar
bättre eller sämre för vissa uppdrag.”

Projekten är olika till sin karaktär vilket uppenbarligen ställer varierande
krav på säljaren. Under samtalens gång diskuterar vi hur man bör vara
som säljare och en av gruppcheferna uttrycker sig enligt följande:
”En grundläggande sak är ju att man ska vara rent naturligt trevlig men
ju mer rutin man får desto mer kan du styra samtalet utan att kunden vet
om det. Man lär sig att läsa en kund med erfarenheten, rutin är bra.”

Att vara en fullfjädrad säljare redan i den initiala delen av anställningsförhållandet är därför inte nödvändigt utan det är någonting som man
lär sig på plats och som mestadels skapas genom rutin. Många av säljarna har inte heller särskilt mycket tidigare arbetslivserfarenhet utan,
det är som tidigare nämnts, ofta unga människor. De flesta är överens om
att det underlättar arbetet om man som säljare har en service- och kundvänlig inställning. Det finns klara regler som visar hur man bör vara och
agera som säljare i Sitel. Reglerna tar fasta på mycket och en av säljarna
säger så här när vi diskuterar klädpolicyn som är en regel som Sitel vill
att man som säljare följer:
”Det ingår i hur en Sitelanställd ska vara. Man går in i en roll om man har
slips och sen tycker dom ju att det ser mer städat ut för besökare men
personligen tycker jag att det vore lättare om man hade ledig klädsel. Vi
syns ju inte så det spelar ju ingen roll.”

Här har företagsledning och säljare relativt divergerande meningar. Även
om det är ”lite lösare på fredagar” så menar säljaren att ledningen har en
policy i frågan och den kommer de inte att ändra på, även om man kan
ifrågasätta varför regeln finns. En av gruppcheferna menar att det finns
en klar och tydlig anledning till att det finns så många klara regler och
riktlinjer för vad man får göra och hur man ska agera i företaget. Det
handlar till stor del om det faktum att kunden är osynlig och att tydliga
regler behövs för att bidra till ett starkt fokus på kunden. Den osynliga
kunden blir annars alltför abstrakt vilket inte gynnar relationen mellan
kund och anställd. Gruppchefen uttrycker sig enligt följande i diskussionen om den osynliga kunden och hur detta inverkar på ansvarstagandet:
”Det är ju dels därför att vi har osynliga kunder som vi har tydliga regler.
Allt ska vara kvalitet och hjälpa till i detta att ha fokus på kunderna. Jag
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tror det är lättare att fatta ansvarstagandet om kunden är synlig, det är en
större utmaning här i och med att kunden är osynlig.”

5.1.2.6 Säljarnas tankar om det givna ansvaret
Säljarna är inte, i lika omfattande mening, fokuserade på vad man är
ansvarig för som medarbetare. De är i mycket högre grad inriktade på
vad man har ansvar för att göra än vad man är ansvarig för. En av säljarna säger dock att det handlar om respekt för människor och att man
ska försöka vara på ett sätt så att arbetskamraterna trivs. Säljaren menar
att den typen av ansvarstagande dessutom premieras men har svårt att
peka på hur. Men en säljare är också inne på det ansvar som man har
gentemot kunden, hur man är ansvarig i den situationen.
”Ja, ansvaret, man har ju ett visst ansvar gentemot arbetsgivaren och mot
kunden och i det ansvaret ligger ju att man får ju aldrig ljuga gentemot en
kund utan man måste alltid vara helt sanningsenlig. Att göra det bästa för
kunden och försäkra sig om att kunden vet vad han ger sig in på. Så om
kunden tecknar ett tre-årigt avtal så måste han verkligen förstå att det här
kommer att gälla i tre år och att det inte går att ändra. Så har man ju ett
ansvar gentemot arbetsgivaren, man måste ju ge en bra bild utåt. Man är
ju företagets ansikte mot kunden.”

När vi kommer in på hur samspelet mellan att vara en schysst medarbetare och vikten av att nå sina mål ställs mot varandra så säger säljaren så
här:
”Ja alltså, det är ju klart, är du schysst så trivs du och då är det lättare att
nå sina mål. Om man inte trivs och inte är schysst så smittar det av sig och
det är ingen bra plattform att stå på.”

Ännu en av säljarna säger istället så här om vad man har givits ansvar för
medarbetare:
”Man är ansvarig för att tillföra gruppen positiv inverkan. Mår man bra
så presterar man bra. Att finnas till hands för varandra, att inte vara den
okända säljaren, att känna till varandra, kunna prata om saker och kunna
tillföra något till gruppen, det är jätteviktigt.”

5.1.3 Sammanfattning av det givna ansvaret
Avdelningscheferna menar att man har fått ett ansvar för i princip allt
som rör avdelningen och att det ibland kan vara svårt att avgöra var
gränserna för detta ansvar går. Att ”allt fungerar” är återkommande i
tankarna om avdelningschefernas givna ansvar. I detta så ingår också ett
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omfattande ansvar för lönsamhet i projekten, personalens hälsa och att
regler efterlevs. Gruppcheferna upplever att de har ett liknande ansvar
men avgränsat till den egna gruppen och de projekt som tillhör gruppen.
De har också ansvar för att ”allt fungerar” och att man leverar det antal
pengar som är budgeterat. Det finns också ett uttalat ansvar för att be
om hjälp om man känner att målen inte kommer att kunna uppnås.
Säljarna har givits ansvar för att nå mål, göra avslut, uppträda på ett
korrekt sätt i telefonen och i övrigt följa de regler som företaget har formulerat. De regler som i första hand ska efterlevas rör klädpolicyn,
Internetanvändning och andra regler som tar upp hur man ska agera som
medarbetare på Sitel.

5.2 Mål och uppföljning
Den förväntade bilden av Sitelmedarbetaren är en ansvarstagande och
högpresterande individ som i första hand prioriterar arbetsuppgiften som
i de flesta fall handlar om försäljning via telefonin. Det är mycket stort
fokus på mål och uppföljning vilket har gjort att vårasamtal ofta hamnat
där i diskussionerna om ansvar. Pressen på att både leva upp till uppdragsgivarens krav och det egna företagets krav på att utföra kunduppdragen
effektivt, är en del av orsakerna bakom de tydliga och kvantitativa målen. Även den detaljerade uppföljningen är delvis ett resultat av uppdragsgivarnas krav på en detaljerad feedback.

5.2.1 Mål
Sitel har en säljorganisation som dels lever efter tydliga regler och man
har dessutom mycket detaljerade och kvantitativa målsättningar för sina
medarbetare. Dels så finns det övergripande strategiska målsättningar på
företagsnivå som sedan fördelas ut avdelningsvis eller efter uppdragen.
Hur målen är uppbyggda varierar beroende av typen på uppdrag.
”Det kan handla om samtalsminuter, antal ordrar, kronor, det är olika
mättal för olika uppdrag.”

Exempel på vad det kan handla om mer konkret är ett och ett halvt
avslut i timmen eller tolv avslut per dag, x antal timmar om dagen i
telefonen eller procent efter det som är möjligt.
Men det finns några övergripande principer för vilken typ av mål som
man arbetar mot. I de uppdrag där kunderna ringer in till Sitel, långvariga uppdrag där det handlar om att ge service, support och information
till kunder, så arbetar säljarna efter något man i Sitel benämner som
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”ready-time”. Säljaren sitter redo i telefonen så gott som hela tiden. Det
finns inte många andra mått att mäta säljarens arbete på. I andra uppdrag handlar det istället om att ha en hög ”ready-time” samtidigt som
man har målet att sälja ett visst antal eller dra in x antal kronor i timmen.
En avdelningschef säger:
”Vi har sagt att 85 % av möjlig tid ska ägnas åt tid i telefonen. Det är inte
så mycket bakomarbete och ”vid sidan om jobb”, utan den tiden tar vi
bort för det kan man inte grunda ”ready-time” på. Målet handlar mer om
att ställa förväntningar på vad vi förväntar oss av medarbetarna, vissa
kommer att sälja mycket bättre än andra och det är en sak, men det minsta
vi kan begära är att alla får samtal till sig.”

Men det visar sig att de som sitter på kundtjänstuppdrag kan ha betydligt
högre måluppfyllelse än så:
”De som sitter på kundtjänst de kan ju ha 90 % vissa dagar de sitter alltid
uppkopplade och de är jätteffektiva. Sen har vi uppdrag där man ringer
manuellt och då har man också lite pappersjobb och då har man 4 timmars telefonjobb.”

De korta uppdragen kan många gånger handla om korta intensiva perioder då kvantitativ och snabb försäljning är vad man strävar mot. Det är
kronor in som räknas även för säljarna och det finns ingen annan målsättning som är aktuell. En av avdelningscheferna menar dock att detta i
förlängningen kan leda till problem och att man då måste försöka föra
fram budskapet om vad som i dessa fall kan inträffa.
”Det svåra är att prioritera. När vi jagar snabba pengar så går det inte
bra. Förr eller senare så får man tillbaka det och det gäller att ha is i
magen men också att kunna föra fram budskapet till ledningsgruppen att,
det här kommer inte att gå, det här och det här händer.”

På frågan om vad det är som händer och vad som är negativt med de
korta uppdragen så utvecklar sig avdelningschefen:
”Flytta på personal och laborera, plus att de uppdrag där vi inte tjänar
pengar men kanske är på gång, påverkas och så flyttar vi dom säljarna
som är på gång att få till det. När man försvarar det så låter det väldigt
dumt men det är lätt att hamna där, det är snabba pengar, lite utbildning
och vi kan börja tjäna pengar på en gång. Människor är vår begränsning
och alla duktiga skulle helst vara överallt, dom man tycker är bäst vill
man helst använda överallt, men det funkar ju inte.”
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Kvalitetstänkande finns också med och är närvarande i företagets målsättningar men det handlar mycket om lönsamhet. Inom ett område arbetar Sitel på ett mycket kvalitetsmässigt sätt och det handlar om hur
säljarna ska tala och uppträda i telefonen. Det är viktigt för hela branschen, vilket en av säljarna förklarar på följande vis:
”Sitel har lagt stor tyngd på att utbilda, det finns någonting som heter
Nix-registret om du har hört talas om det och det har ökat under det sista
året, det har ökat jättemycket. Då har man tänkt efter vad det är man
egentligen gör. Det är liksom sin egen grav man gräver. I Danmark till
exempel får man inte ringa till folk för att sälja om man inte redan är
bunden till kunden på något sätt så det förändras och det här är man rädd
ska hända i Sverige också. Då skulle allt gå åt skogen så att säga. Genom
att utbilda personal så kan man få kunden att känna att det är dom som
styr samtalet, det är dom som bestämmer, och att säljaren inte är otrevlig.
Sista året har vi lagt stor tyngd på det, man ska vara trevlig och göra sig
till lite.”

För den enskilde säljaren så kan det alltså antingen handla om att arbeta
efter att man ska sitta 85 % av sin arbetstid redo i telefonen eller att man
har ett kron- eller styckmål att arbeta efter. I några fall så är det dessutom
båda dessa målsättningar som är centrala plus att man kan uppträda i
telefonen på ett policymässigt reglerat sätt. Målen kan alltså variera för
säljarna beroende på vilket projekt man sitter på. Men även gruppchefens arbetssätt kan behöva förändras beroende på typen av projekt. En av
gruppcheferna beskriver skillnaden mellan de olika typerna av uppdrag
på följande vis:
”Jag är gruppchef och arbetar med två olika projekt, ett på inkommande
och ett på utgående. De två projekten kräver väldigt olika. På inkommande handlar det väldigt mycket om att bevaka växeln och samtalsflöden. Det är mer mailkonversation med dom som jobbar för de sitter i
telefonen hela tiden, det är lite mer kantigt och hårt på så sätt. Medan det
andra uppdraget är mer öppet, vi kan ha möten, peppa och pusha, vi kan
prata på ett annat sätt. Det finns skillnader.”

Gruppchefen menar att uppdragen kräver olika prestationer även av
gruppchefen och vad som ska prioriteras och läggas tonvikt på i
gruppchefsrollen, skiljer sig åt mellan uppdragen.
”Så här är det ju, vi kan ju styra hur mycket samtal som vi ringer ut
medan åt andra hållet, hur mycket samtal som kommer in, det kan vi inte
råda över och när ett samtal kommer in så måste det besvaras. Sen är det
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ju klart att det finns lugna perioder och då får man ta tillvara på dom men
sen kan man också ha två- tre veckor när det är väldigt hektiskt. Det är
mycket bevakning av samtal, och att vi alltid ska ha korrekt information.”

En av gruppcheferna poängterar att det är viktigt att titta både på resultat och prestation vilket kan sägas underlätta idag när ”ready-time” målet också används.
En säljare menar att införandet av ”ready-time” har försvårat för dom
som förr försökte att smita ifrån och inte satt i telefonen i den utsträckning som de borde ha gjort. Säljaren fortsätter:
”Att alla gör sitt är en förutsättning i den här typen av verksamhet.”

I flera fall så kan också kollegor vara beroende av varandras resultat i
och med att man arbetar mycket med tävlingar. Tävlingar och belöningar
är en stor del av vardagen på Sitel. En belöning är det som kallas för ”gå
hem-race”. Gå hem-racen innebär att när alla har nått sina mål så får
man gå hem för dagen.
”Ibland har man gåhem-race och då måste man också ta ansvar, som säljare, när vi inte hade readytime så kanske andra inte satt i telefonen för att
man inte ville men det har blivit svårare nu.”

Tävlingarna kan handla om allt från att man får gå hem tidigare till att
man vinner biljetter till något evenemang, längre lunch, blir bjuden på
fika eller andra saker. En säljare säger så här:
”Ja, idag till exempel så har vi olika lag mot varandra och så fort en i mitt
lag säljer så får den ta ett kort, om det är ett svart kort så får vi pluspoäng
och är det ett rött kort så får vi minuspoäng och så får man nå’t pris.”

Man arbetar både tillsammans och individuellt för att nå målen. Till viss
del samarbetar man också för att andra ska nå sina mål. En säljare säger
så här:
”Vi samarbetar en del. Det finns en grupp, en telefonigrupp, och många
kunder frågar dom saker och så ger dom oss namnen så ringer vi upp och
säljer. Då ger man ofta dom lapparna till dom som inte har sålt så bra.”
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5.2.2 Uppföljning
Sitel arbetar i sin uppföljningsstruktur med medlyssning där säljcoachen
eller gruppchefen sidolyssnar och omedelbart kommer med feedback till
säljaren. Det förekommer också en typ av verifiering där gruppchefen
kontrollerar vissa förutbestämda uppgifter vid ett avslut. Det kan bland
annat handla om att kunden har förstått vad det är man har köpt eller att
uppgifterna i övrigt är korrekta. En annan typ av kvalitetssäkring som
också finns med i uppföljningsstrukturen är när gruppchefen efter några
dagar ringer upp kunden för att undersöka hur nöjd kunden är. Detta
efterföljs av en återkoppling till berörd säljare. Ibland spelas också samtal in i utbildningssyfte för att gruppchefen också ska kunna ge feedback
till säljaren. Det finns också möjligheter till utbildning inom företaget.
Det finns en säljskola liksom det också finns möjligheter att inom företagets ramar utbilda sig till både gruppchef och coach.
5.2.2.1 Coachningssamtal
Alla heltidsanställda säljare i företaget blir två gånger i månaden coachade
via medlyssning. Det finns en nyligen sammansatt coachgrupp (3 coacher)
i organisationen som enbart arbetar med att coacha och följa upp de
individuella säljinsatserna inom de olika grupperna. De är ansvariga för
coachningen i hela företaget. Ibland så sker också inspelning av kundsamtal vars syfte är att förbättra kvalitet och försäljningsresultat genom
att detta sedan lyssnas av i hela gruppen, ett slags gruppcoachning. Det
kan handla om ett intresse för varför det går ”så himla bra för någon”
eller en undran inför varför det går mindre bra för en säljare. Coachning
går till så att den som har coachrollen sitter med och lyssnar när säljaren
ringer upp och pratar med ett antal kunder. Coachen för anteckningar
under samtalens gång och till sin hjälp har man då en mall att gå efter.
Det finns olika typer av mallar. En av mallarna är starkt strukturerad och
det är förutbestämt vad man koncentrerar sig på i säljarens agerande.
Detta agerande bedöms efter en numrerad skala. Det kan bland annat
handla om rösten, tonläge, kvalitet på säljteknik, avslutsteknik, med mera.
En annan mall är betydligt mindre strukturerad men det finns ändå vissa
förutbestämda områden som coachen följer. Den mall som coachen använder vid det tillfälle som jag sitter med vid coachningen är helt
ostrukturerad och coachen skriver ner spontana kommentarer om vad
säljaren kan förbättra. Efter att medlyssning har ägt rum, coachen avgör
hur länge coachningen pågår men det handlar oftast om ungefär en halvtimma, så tar coach och säljare och går iväg till ett enskilt rum där uppföljning sker.
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Coach: Jaha, Bitte, hur tycker du själv att det gick idag?
Säljare: Ja, jag vet inte riktigt men det gick väl bra. Jag låter positiv och
jag får ofta kunderna med mig.
Coach: Ja det tycker jag också, vad känner du att du kan bli bättre på?
Säljare: Det är väl behovsanalysen, känner du till det här och det här, och
så vidare.
Coach: Jag tycker att du har ett fint tonfall och ett bra tempo i rösten. Du
argumenterar och du använder dig av acceptfrågorna mer än vad du gjorde
vid förra tillfället. Det är bra när du säger att kunden får välja på tre
produkter och frågar vilken han eller hon i så fall skulle vilja ha. Som
vanligt förekommer inget överprat, vilket är bra. Du använder dig av nu
ska DU få prova på det här erbjudandet och det verkar gå hem. Men jag
tänkte på att du ger upp lättare än vanligt idag men det kanske kan bero
på att du just har kommit tillbaka från en sjukskrivning och fortfarande
inte är riktigt frisk? Vad tror du själv?
Här följer ett samtal om argument och säljteknik där den information
och säljutbildning som medföljde introduktionen åter igen blir aktuell.
Coachningen avslutas med ett informellt samtal om både ditt och datt.
Parallellt med dessa relativt återkommande möten så har gruppchefen
också utvecklingssamtal med säljarna vilket sker en gång per år. I dessa
samtal är ansvar och resultatet visserligen i fokus men det är en större
tonvikt på den sociala arbetssituationen, menar en av gruppcheferna. I
övrigt så finns det möten där alla, eller delar av de anställda, är närvarande samtidigt.
5.2.2.2 Sitel-möten
En gång i månaden genomförs ett så kallat Sitelmöte. Det introducerades
av Sitel Nordics förste VD som då kallade det ”svan-möten” med anspelning på hans eget namn, Svanberg. Idag är det den nuvarande VDn som
håller i mötet och det genomförs med samtliga anställda. Från början var
mötet med alla anställda vid samma tidpunkt men på grund av praktiska
omständigheter, antalet medarbetare har ökat markant, så genomförs de
nu avdelningsvis. Framförallt handlar det om ett informationsmöte där
ledningen har möjligheter att kommunicera ut sitt budskap. Vid en förfrågan om det råder kommunikation i den andra riktningen så menar en
av avdelningscheferna:
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”Det är informationsmöten, det blir ingen dialog, det är för mycket folk.
Dialogen förekommer på uppstartsmötena istället och där kommer det ju
fram saker.”

Vidare presenteras nyheter liksom det ekonomiska läget också brukar
kommenteras. Vid dessa möten utses månadens medarbetare och månadens kompis. Mötet verkar vara uppskattat av de anställda och just detta
moment är särskilt spännande. Det är grupperna själva som utser och
motiverar en representant som nomineras till månadens medarbetare och
månadens kompis men det är andra, i ledande ställning, som väljer ut
vem som till sist ska få de åtråvärda utmärkelserna. En av säljarna menar
att det handlar om att skriva en vinnande motivering till varför någon
ska utses för det är mycket det som cheferna går på. Förutom äran vinner
den utsedde medarbetaren också en summa pengar.
5.2.2.3 Uppstartsmöten
Varje dag har gruppchefen ansvar för att leda ett uppstartsmöte. Det
innebär att gårdagens resultat kommenteras och redovisas, liksom att
det utbyts information om det är någonting särskilt som händer under
dagen. Dessa möten är en början på arbetsdagen som gruppchefen också
använder till att peppa säljarna och i vissa fall introducera säljtävlingar
med avsikt att höja motivationen hos dem som säljer. Efter lunchrasten,
som vanligtvis infinner sig efter cirka fyra timmars arbete, så sker ytterligare ett gemensamt uppföljningsmöte. Gruppchefen redovisar då åter igen
hur gruppen ligger till och hur de individuella målen är på väg att uppfyllas eller inte. Detta sker som en feedback på dagens hittills presterade
resultat så att man som säljare ska ha möjlighet att förbättra resultatet
under den andra delen av arbetsdagen. Vissa säljare har särskilt kommenterat uppstartsmötena och det är mest i positiva ordalag. En säljare
säger:
”Uppstartsmöten är jättebra, det är roligt att träffa folk och prata om hur
det gick igår. Det känns helt OK att gå igenom det offentligt för alla vet
vem som sålt mycket och det tror jag är bra för kommande resultat.”

Ytterligare en säljare säger:
”Uppstartsmöten får mig att tänka över, vad gör jag egentligen. Men man
får också tips från andra, gör man så här så blir det bättre, så man kan få
tips. Det sporrar tycker jag men sen vet jag ju att det finns andra som
tycker att det är jobbigt också. Om man alltid ligger i det lägre gänget så
är det väl inte så kul att jämt höra att man inte uppfyller kraven.”

135

Manus/helén

135

05-03-18, 14.08

På min fråga om dessa har någon inverkan på ansvarstagandet:
”J, det tror jag. Det är gruppchefernas ansvar att påverka oss, vad ska vi
göra idag för att bli bättre och jag tycker att dessa möten påverkar hur
man tar ansvar och hur man fungerar som säljare.”

5.2.2.4 APT-möte
Varannan vecka har alla säljare i gruppen en gemensam arbetsplatsträff.
Meningen med arbetsplatsträffen är att säljarna ska ha tillfälle att ventilera och ta upp saker som känns viktiga för trivsel och övrig arbetssituation. Det möte som jag deltar på genomförs utan att några chefer är
närvarande och gruppen väljer själva ut en ordförande som leder mötet
liksom man också väljer ut någon som för anteckningar. Anteckningarna
skickas till mötesdeltagarna men också till representanter för företagsledningen på olika nivåer. Mötet pågår ca en timme. På det möte där jag
var närvarande diskuterades bland annat toaletter, avtackning av gruppchef med mera. En av de intervjuade säljarna säger så här om APT-möten
och det inflytande man upplever sig ha:
”I viss mån har man inflytande, speciellt i gruppen men inte högre upp. Vi
har APT träffar där vi tar upp frågor, det händer väl inte så mycket men
det är bra att de finns. Åsikter kan alltid framföras men det händer ju
ingenting, oftast.”

5.2.3 Avdelningschefernas tankar om mål och uppföljning
Under det senaste året så medger avdelningscheferna att kraven från ägarna
blivit tuffare, vilket bland annat kan märkas på kommentarer och stämningen bland medarbetarna. Situationen är ur flera aspekter pressad.
Avdelningscheferna arbetar efter övergripande strategiska mål som sedan återfinns i omarbetad form på grupp- eller projektnivå. Ett av dessa
mål handlar om att Sitel strävar efter att bli ett komplett kundkontaktcenter. En av avdelningscheferna tycker dock att de övergripande målen
inte alltid är förankrade i verkligheten och att de egentligen borde göras
om.
”Vi har övergripande strategiska mål men de kanske inte är så förankrade
i verkligheten och då tycker jag att vi ska svälja stoltheten och göra om
dom.”

Det viktigaste enligt en av avdelningscheferna är att målen och det de
står för, kan förmedlas till säljarna på ett meningsfullt sätt, eftersom det

136

Manus/helén

136

05-03-18, 14.08

hänger ihop med viljan till ansvarstagande. Men de hänger också ihop
med de krav som man ställer på medarbetarna.
”Har vi lyckats förmedla på ett bra sätt hur saker och ting hänger ihop så
vet du vilket ansvarstagande som man kan kräva från medarbetarens sida.
Helt plötsligt så är man medveten om vad som händer.”

Avdelningschefen menar att man måste arbeta med att förklara varför
man kräver en viss handling och hur det hänger ihop med helheten. Det
blir som en slags extra buffert i säljarens medvetande i de fall då
motivationen tryter.
”När motivationen tryter finns det inget mer hos vissa men med rätt utbildning, man måste förstå säljsamtalet och förstå sammanhanget, då kommer man inte tappa motivationen. Om man förstår varför så gör man det
också mer statusfyllt. När polletten trillar ner...”

För avdelningscheferna betyder den detaljerade uppföljningen att det finns
en möjlighet till att ha god kontroll på hur projekten förlöper utan att
man ständigt befinner sig i grupperna. I samma resonemang så väver
avdelningschefen in att det inte är möjligt med för många uppdrag eftersom kunderna idag kräver kvalitet.
”Det är svårt men jag får också försöka att säga det på våra möten, att det
faktiskt är människor det handlar om. Vi kan ju ibland få höra om det är
något som inte funkar, att ta bort dom, dom här fungerar inte, ta bort
dom säljarna. Men man kan inte riktigt göra så, det handlar om människor. Vi har ett ansvar mot dom och vi har ett avtal mot dom men efter ett
tag kanske vi kommer dit.”

Mötet som avdelningschefen här avser är avdelningschefernas träffar med
deras överordnade chef, produktchefen.
Möjligheterna att nå målen påverkas till stor del av förväntningar och
kommunikation vilket är återkommande i avdelningschefernas resonemang. Att alla vet vad dom ska sälja och att det finns utbildningar och
uppföljning som stöttar är också viktigt för att målen ska uppnås. Det är
också då, när, detta prioriteras, som de bästa resultaten skapas. Det är i
dessa uppdrag ”som vi är bäst” säger en av avdelningscheferna, ”då har
man tagit ansvar”.
Avdelningschefernas agerande, i de fall när målen inte nås, har också
aktualiserats. En avdelningschef säger:
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”Jag går in detaljerat och tittar på flera parametrar. Har säljaren tagit sitt
grundläggande ansvar, det vill säga att dom har försökt? Ibland kan man
ju upptäcka att halva dagen så har inte säljaren varit inloggad och då är
det klart att dom inte säljer. Gruppchefen har ofta en magkänsla om man
kommer att fixa det här och det är inte roligt för någon att förlänga pinan.
Man måste vara en speciell person för att klara det här.”

5.2.4 Gruppchefernas tankar om mål och uppföljning
Gruppcheferna arbetar närmast säljarna och är även de som i första hand
har i uppdrag att coacha och leda gruppen fram till prestation och resultat. En av gruppcheferna säger:
”Det är bra förutsättningar för att nå målen. Det är upp till mig att lyfta
fram och coacha så det går bra och går det inte, efter månader, så kanske
det inte är ett jobb för dom.”

Det är också deras ansvar att agera när målen inte uppnås. I de situationerna är det viktigt att ta reda på varför, säger en av gruppcheferna. En
annan av gruppcheferna utvecklar resonemanget:
”I början är det orealistiskt att alla ska nå målen, har man jobbat här ett
halvt år eller ett år så är det enklare att fråga, men du vart tog behovsanalysen vägen? Men är man helt ny så kanske man inte vet ens hur man
ska använda det. Så om man inte når upp till målen så är det ju en åtgärdsplan som behövs, då är det ju coachning, medlyssning och samtal och
målet är ju att alla ska lyckas.”

Men det finns de som helt enkelt inte passar som säljare och det har
ingenting med ansvarstagande att göra enligt följande resonemang:
”Alla är inte lämpliga och alla kanske inte vill eller passar för det. Säljare
är ett rätt så krävande jobb och alla passar inte som säljare lika lite som
alla passar för att bli läkare eller advokat.”

När man helt struntar i målen däremot och arbetar efter eget godtycke
då menar man däremot att det handlar om ansvarstagande, eller snarare
om icke ansvarstagande, säger samme gruppchef.
”Vissa skiter i dom och vissa kämpar efter dom.”

Uppföljningen, menar en av gruppcheferna, är mer direkt kopplad till
ansvarstagande. Uppföljningen ger ju klara indikationer på hur det har
gått och vad som kan göras bättre, säger en gruppchef. Skulle man aldrig
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få veta hur det går så skulle det inte heller spela någon roll. Samme gruppchef menar att uppföljningen, om den sköts på rätt sätt, manar till ansvarstagande men att det delvis handlar om en tidsresursfråga hur man
hanterar den. I den mån uppföljningen ses som kontroll, alternativt övervakning, så är det gruppchefen som i och med sitt agerande kan hantera
detta. En av gruppcheferna säger:
”Uppföljning är ju olika viktigt om det går bra eller dåligt. Om någon har
en svacka, alla har svackor, så jag ser uppföljning som någonting positivt.”

På frågan om hur de detaljerade övervakningsmöjligheterna används och
hur dessa påverkar agerandet så säger en av gruppcheferna:
”Det är ett intressant område naturligtvis, att vi mäter mycket. Jag tycker
själv att jag inte bygger mitt ledarskap på det, det är inte så väldigt centralt att man mäter. Men visst mäter jag och använder siffrorna men jag
försöker att få människor och sitta och vilja göra sitt jobb ändå. Jag vet att
man kan se och göra en plan över alla platser och se vilka som är inloggade
och så vidare och det blir en väldig detaljövervakning. Jag har aldrig i
princip använt mig av det för jag tycker det är bättre i så fall att jag finns
i grupperna än att jag sitter bakom en skärm och tittar på vad dom gör.
Det är ju i princip det här det handlar om, hur får man människor att göra
som man vill? Morot eller piska, instrumentet finns.”

Samme gruppchef är övertygad om att det finns olika syn på hur man ska
kontrollera detta samt att olika uppdrag kräver olika typer av kontroll.
Det finns ingen som arbetar med försäljning utan att följa upp säljresultaten, det är mycket av en ”svart på vitt verksamhet”. Det intressanta är dock alltid varför ett resultat är dåligt och inte att det är det,
vilket gruppchefen menar måste prägla ledarskapet för att verksamheten
ska bli framgångsrik. Det viktiga är att ha koll på om det hela tiden sker
en positiv utveckling och om så inte är fallet, att agera därefter.
På frågan om det skulle vara möjligt att utvidga säljarnas ansvarsområden så resonerar gruppcheferna utifrån verksamhetens art. Att de har
utsett coacher är dock ett led i att vidga arbetsuppgifterna.
”Jag tror inte att man ska lägga för mycket ansvar i säljarrollen för att det
krävs mycket fokus bara för att klara sina arbetsuppgifter. Sälj behöver
väldigt mycket fokus. Annars kan det bli svårt att hålla fokus där, man ska
ju inte försämra för folk.”
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Denna gruppchef anser att det bästa är att säljarna är i telefonin och inte
stör fokuseringen med andra uppdrag. Istället så skulle en väg kunna
vara att jobba med att man tar mer ansvar i säljarrollen och gruppchefen
säger:
”Här är det nog också så att man alltid kan jobba på att man tar mer
ansvar i själva säljarrollen.”

5.2.5 Säljarnas tankar om mål och uppföljning
Säljarna är vana vid att arbeta efter tydliga mål oavsett vilket projekt
man sitter på. Även om målen kan se olika ut så finns det alltid något
som mäts och följs upp. Att arbeta med försäljning och att arbeta med ett
kundtjänstuppdrag är pressande på olika sätt. I kundtjänstuppdraget är
pressen att hela tiden vara tillgänglig och att man har svårt att lämna sin
plats, medan säljuppdragen i högre utsträckning ställer krav på att prestera resultat som syns. I några fall så finns nu även ready-timemålet på
försäljningsuppdragen, vilket en av säljarna menar har blivit en extra
press.
En annan säljare menar att det handlar mycket om psyke. Hur man
mår har stor betydelse för resultatet, menar en säljare. I och med att
arbetsmomenten är så återkommande och liknande så kan det ibland
vara svårt att sporra till vidare motivation.
”Det är mycket upprepningar och man måste därför peppa sig själv på
något sätt.”

Men säljarna är också inne på andra omständigheter som måste fungera
för att det ska vara möjligt att nå målen och göra ett gott arbete. De
tekniska systemen, kundregistren, samt det faktum att många människor
är trötta på telefonförsäljning i hemmen och gärna slänger på luren. En
säljare upplever dessutom att ”marknaden är uttjatad” och att det råder
stor konkurrens. En annan säljare menar att det bara är att köra på för
att nå målen och att det egentligen inte är några konstigheter. På min
fråga hur man agerar för att nå målen så blir svaret:
”Jag ringer och tjatar, man kan inte göra så mycket annat. Det är viktigt
med behovsanalysen och kommer man till trevliga människor så är det
roligt. Det är väldigt olika från dag till dag.”

Säljarna är också ofta inne på gruppchefens roll i sina tankar om hur
man agerar för att nå målen. Gruppchefen är den som närmast finns till
för att stötta och motivera men i vissa fall kan det också kännas som en
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person som enbart ställer krav och talar om hur saker och ting ska vara.
En säljare säger:
”Den ställer kraven, man skulle nog kunna få lite mer stöd. Nu är det
mest, så här och så här ska det vara annars…”

Uppföljningsmomenten är många och det är en daglig genomgång av hur
man har sålt under föregående pass. När jag frågar hur man ser på uppföljning kopplat till ansvar så säger en av säljarna att det, tack vare
uppföljningen, självklart märks direkt om man inte har tagit sitt ansvar.
En säljare beskriver uppföljningen enligt följande:
”När vi började med det här, gruppchefen kan ju dra ut statistik på precis
allt, hur många samtal man ringt, hur mycket man har suttit i telefonen
och så. Sen har vi ju en uppstart varje morgon där vi går igenom person
för person och har man inte nått målen så undrar gruppchefen. Vad berodde det på? Igår började vi på ett nytt sätt och det är att man sätter upp
statistiken på väggen och de som är markerade med en viss penna har nått
målet och de som är med en annan ligger nära och de som har lite och
jobba på är med en annan penna.”

En säljare upplever att man oftast når målen och har en uppfattning om
varför man inte gör det i vissa lägen.
”Såsom det är nu så når i princip alla sina mål varje dag men om man inte
har nått målen så har det oftast varit någonting runt den personen som
gör att det blir så, att man ska sluta eller nåt annat. Men annars så är det
ju att lära sig arbeta mer effektivt så når man ju målen.”

På min fråga om det kan vara något annat det beror på varför man stundtals inte når målen så blir svaret ofta att motivationen tryter eller att det
är någonting i säljsamtalet som klickar.
”Man måste ha vilja hela tiden och orka. Det är så opersonligt idag.”

Om man inte når målen så kan det vara en källa till bekymmer och jag
undrar i sammanhanget hur man resonerar då. En säljare säger:
”Det är något man måste vänja sig vid, det går inte att vara bra varje dag.
Det ligger i jobbets natur.”
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En annan menar:
”Jag ser det ju inte som jordens undergång, alla har sina svackor. Men det
är ganska viktigt att ta med sig det till nästa dag.”

En tredje säljare säger så här:
”Det är individuellt om man inte når målen. Jag hade en kompis som
jobbade här bara några dagar för hon kände sig helt värdelös. Jag tror jag
tillhör dom som inte bryr sig så mycket. Det känns inte som om det är
hela världen för mig, men det är ju inte roligt.”

När vi pratar om hur gruppcheferna agerar i dom här situationerna så är
de flesta inne på att gruppcheferna erbjuder stöd och att det finns metoder för detta, coachningssamtal, medlyssning och så vidare. Men de flesta
är också medvetna om att man måste nå målen för att vara ”lönsam mot
företaget” som en av säljarna uttrycker det. Det här leder till att vissa
säljare också känner en oro för att bli uppsagda. Anställningsformerna
varierar och flera av säljarna har inte tillsvidareanställningar. Det är också
mer eller mindre obligatoriskt med provanställningar och projektanställningar är också en vanlig anställningsform. En av säljarna säger:
”Jag ligger alltid bra så jag blir inte så påverkad om jag inte når målen. Jag
känner inte pressen av att man kanske blir kickad, jag har aldrig känt så.
Det är ganska hög ruljans hela tiden men en del känner nog faktiskt så.”

Flera av säljarna upplever att de har stort stöd i gruppchefen men också
i de övriga arbetskamraterna. Man upplever att man kan få hjälp av dem
i trängda lägen. De flesta känner också att det är OK att hjälpa varandra.
En säljare som också är utnämnd till coach säger:
”I den här tiden som är uträknad så har vi ju också räknat ut att det finns
möjligheter till att göra annat, om man säger så. Jag kan klara tiden men
ibland kan det bli mycket, men då är det bara att jag skriver ner det och
meddelar gruppchefen att idag fick jag sitta 45 minuter med den och den.”

Säljaren upplever att det är OK att göra så men att det samtidigt är viktigt att meddela att man har gjort det och varför. På min fråga om det kan
upplevas som stressande att hjälpa andra i och med att man har så pass
stor press på sig själv, så svarar en annan säljare:
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”Kanske lite olika, jag kan bara prata för mig själv. Jag tycker det är väldigt kul att hjälpa andra så jag besväras inte alls av det.”

Andra säljare uttrycker det istället så här:
”Vi har ju ett visst ansvar, vi har ju mål som hela gruppen ska nå, så vi har
ju ansvar även gentemot gruppen att nå de här målen. Ansvar för att man
presterar så bra man kan. En sak som vi verkligen kör för är att nå de här
målen, det är ju tävlingar och då är det ju egentligen mot målen. Om vi
klarar tävlingen så når vi ju också Sitels mål och uppdragsgivarens mål
men jag tror inte att det är så många som sitter och sliter som ett djur för
uppdragsgivarens skull.”
”När jag går hem vill jag alltid känna att jag har gjort ett bra jobb. Jag
kanske inte har sålt det bästa, men jag har gjort en bra dag. Ibland kan
man ju känna att man kunde ha gjort bättre men det kan ju vara vissa
dagar då det är lite tyngre för det är ju ett ganska tungt jobb egentligen.
Hela tiden måste man vara väldigt trevlig och alert liksom.”

Samme säljare menar att det finns förståelse för detta bland avdelningschefer och gruppchefer men att de ändå alltid måste se till företagets
bästa.

5.2.6 Sammanfattning av mål och uppföljning
Sitel arbetar både med ”ready-time”, kronor eller stycken liksom en kombination av dessa båda målsättningar. Vilka mål man använder beror till
stor del på projektets utformning. Det är både resultat och prestation
som ska bedömas. Avdelningscheferna menar att de har ett ansvar att
kommunicera målen och kraven på ett meningsfullt sätt för att man ska
vilja ta ansvar gentemot målen. Att förstå helheten och sammanhanget
är viktigt för att viljan till ansvarstagande ska infinna sig. Gruppcheferna
har ett ansvar att agera och reagera när målen inte uppnås. Uppföljningen
är gruppchefernas instrument för att kunna agera så att en negativ situation snabbt kan förändras. Gruppcheferna är också av den åsikten att ett
utvidgat ansvarsområde i säljarrollen på sikt skulle ta fokus från
målfokuseringen, vilket inte är önskvärt. Säljarna menar att gruppchefsrollen och hur denne agerar är av stor betydelse för hur man själv vill ta
ansvar. Stödet från gruppchefen men också övriga kollegor är viktigt i
sammanhanget. Uppföljningen menar säljarna ger indikationer på om
man tagit sitt ansvar, men det ansvarstagandet är då helt kopplat till
måluppfyllelse samtidigt som man är av åsikten att prestationen aldrig
får glömmas bort.
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5.3 Tagande och icke tagande av ansvar
Lena Tapper menar redan i ett av de inledande samtalen att ansvar och
ansvarstagande är oerhört väsentligt för Sitel. Det är också någonting
som man hela tiden måste arbeta med och det innebär en särskild problematik i deras organisation. I och med att det är så pass unga människor
som arbetar där, som i vissa fall aldrig tidigare varit ute i arbetslivet, är
det ofta väldigt självklara och enkla ansvarsfrågor som man behöver diskutera. Det kan handla om allt ifrån vikten av att passa arbetstiderna till
att man diskar efter sig i lunchrummet. Efter att sådana grundläggande
arbetsrelaterade ansvarsfrågor diskuterats menar hon att man informerar om vikten av att man sköter sina arbetsuppgifter så som det är tänkt.
Hon berättar två historier som hade utspelat sig ett par dagar innan vårt
möte. Anekdoterna kan på sätt och vis belysa hur ansvar är centralt i
organisationen men också de differenser som kan finnas mellan synen på
ansvarstagande och icke ansvarstagande mellan olika medarbetarkategorier.
”Vi införde för fyra dagar sedan ett nytt tidssystem, anpassat till
callcenterverksamhet och som är både kopplat till lönesystemet men också
till faktureringssystemet. På så sätt kan kunderna debiteras på direkt basis efter hur mycket vi har arbetat för dem. Varje säljare använder sitt
anställningsnummer och ett eget lösenord för att logga in och logga ur sig
i början och slutet på arbetsdagen, detsamma gäller vid lunch. Dag tre när
vi för första gången körde skarpt var det ett gäng om tre stycken som
stämplade in och ut till varandra. Vi måste då genast fråga oss: varför
händer detta? Har vi gjort något fel? Är det fel på vår utbildning av våra
anställda eller är det något annat fel? Det är på sätt och vis bra att det
händer tidigt och jag skickade samma kväll ut ett relativt snällt mail där
jag förklarade att detta inte är något som tolereras. Det här är en del av
medarbetaransvaret som vi ser det.”

På min fråga varför man gör så här så svarar hon utifrån de svar som de
berörda säljarna gav till sitt agerande:
”Det handlar om enkla saker som att man inte hann tillbaka eller att
hissen krånglade.”

Den andra historien som hon berättade handlar om den friskvårdssatsning
som Sitel för ett par år sedan blev rejält uppmärksammade för och som
även kopierades av en del andra callcenterföretag, eftermiddagspromenaderna.
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”Vi har som en del i vårt förebyggande hälso- och friskvårdsarbete infört
en obligatorisk eftermiddagspromenad på arbetstid för personalen. Det
visade sig att ett gäng, en dag när gruppchefen inte var med, istället satte
sig på ett konditori och fikade den tid som promenaden skulle ha tagit.
Det är ytterligare ett exempel på vad som inte är medarbetaransvar.”

Man har som säljare ett stort ansvar för att sköta sina arbetsuppgifter
och för att visa resultat. Detta resonemang går också igen i avdelningschefernas tankar om givande och tagande av ansvar.

5.3.1 Avdelningschefernas tankar om tagande av ansvar…
Avdelningscheferna har ett stort uttalat ansvar för att få ekonomi i projekten och man är givetvis beroende av att alla gör det som de är satta att
göra. De uppfyller en del av sin roll genom att ta på sig ett stort ansvar
för i princip allt som har med uppgiften att göra. Man har möjligheter att
delegera uppgifter och på så sätt minska det direkta uppgiftsrelaterade
ansvaret.
”I min roll skulle jag säkert kunna skjuta över ansvaret på någon annan i
mycket av det vi har pratat om, t.ex. om det är fel på någon dator så kan
jag skylla på någon annan och inte fixa detta. Men jag har nog ganska hög
ansvarskänsla och om inte jag löser det så kommer det inte att bli gjort.
Eller till exempel om det fattas personal så måste jag se till att vara stöd så
att jag har gjort allt jag kan för att vi ska få personal. Man kan inte säga
att man beställde i tid för det slår tillbaka på mig i alla fall”

På frågan om det är möjligt att ge ansvar för saker som man tycker att
man själv skulle kunna göra, eller i vissa fall borde göra, så svarar en av
avdelningscheferna:
”Det kan jag, det är inte svårt att dela ut ansvar till gruppcheferna till
exempel för det är oftast dom som jag delegerar till, dom tar det. Sen är
det likadant när dom delegerar till säljarna. Men ” har vi råd att göra det”
är en fråga som man alltid ställer sig. Finns den och den tiden och kan vi
göra det?”

Det är en sak att ge ett uttalat ansvar för en specifik uppgift och en annan
att försöka få människor att ta och känna ansvar i den roll man befinner
sig, säger en av avdelningscheferna. Det kräver att man involverar många
människor för att man ska lyckas uppnå det som var tänkt.
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”Jag skulle säga att vi, det är allas arbetsplats, vi som jobbar här. Då
måste vi alla ta ett gemensamt ansvar för sånt som händer här inom rimliga gränser, man måste involvera mycket personer”

Avdelningscheferna menar att det bästa sättet att förmedla budskapet är
genom kommunikation och det finns flera möjligheter till detta inom
ramarna för verksamheten. Det finns gott om tillfällen att prata med
medarbetarna om ansvar till exempel på avdelningschefens samlingar,
veckomöten eller enskilda möten. Budskapet som de framförallt vill förmedla handlar då om att det är ett gemensamt ansvar för att man fixar
detta och att alla är lika viktiga för att det ska fungera. Att kommunicera
sitt budskap och att prata om vad meningen med arbetet är känns då
väsentligt i resonemangen. En av avdelningscheferna uttrycker det på följande vis:
”Det är viktigt att föra fram att det är vi gemensamt som ska göra det men
också att man förstår att det man gör som säljare påverkar avdelningen.
Det är viktigt att vi gör ett gott intryck, att det är snyggt och prydligt när
man får besök, mycket får man ju tjata om. Det är ju unga människor,
dom är, ja, jag är lite morsa och lite uppfostrare här, det är annorlunda
mot många andra arbetsplatser.”

Att det är en ung arbetsplats, vilket gör den annorlunda, återkommer i
många av diskussionerna och det upplevs av de intervjuade som en väsentlig del av den specifika miljön. Många medarbetare är unga och Sitel
är för ett flertal den första arbetsgivaren i livet. Frågor som ”var finns
skolsköterskan” och ”oplanerad frånvaro på grund av att man tröttnade”
är inte ovanligt menar en av avdelningscheferna. Detta anser
avdelningscheferna inverkar på vald ledarstil och det är kännetecknande
för de problem som man tvingas brottas med.
”Det är en påtaglig skillnad mot där jag har varit förut. Lyda och följa
regler. Man får tjata, men vi påverkar varandra i de här frågorna.”

För ansvarstagande är kommunikationen viktig men också bekräftelse
och uppskattning, vilket är ett sätt att arbeta med ansvarstagandet. Den
kommunikation som avdelningscheferna menar är väsentlig för att kunna
förmedla sitt budskap måste också innehålla ovanstående ingredienser
för att bli framgångsrik. Verksamhetens karaktär kräver också mycket
uppmuntran och stöd, det kan vara tungt att arbeta med försäljning och
de krav som detta för med sig.
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”Jag tycker uppskattning, hur liten och obetydlig den än kan tänkas vara,
så betyder det mycket för individen. Jag kanske inte tror att jag bryr mig
om den där bekräftelsen men när man väl får det så mår man ju bra. Det
är ju för att alla är olika. Det är viktigt att man visar från alla håll och
kanter att när man tar ansvar så ska det bekräftas. När man tar ansvar så
kan det ju också gå fel men då gäller det ju att man är där och plockar upp
det. Det gick inte som vi hade tänkt oss den här gången men jag uppskattar ditt initiativ. Sen handlar det om att lära av misstagen.”

Tillåtelse för ansvarstagande menar avdelningscheferna finns i organisationen men det primära är alltid det huvudsakliga uppdraget och i vilken
mån detta tillåter avsteg från gängse norm, kan variera. Även det faktum
att ansvarstagande innehåller ett visst mått av stöd till, men även av,
kollegor diskuteras ofta. Det faller sig ofta naturligt att hjälpa en kollega,
då den öppna miljön gör allt synligt. En av avdelningscheferna menar att
man har skyldighet att ta ansvar för sig själv och sitt jobb men också för
att hjälpa en kollega som behöver stöd. Det visar sig dock att det man
som arbetsgivarrepresentant menar med stöd, kan variera. Avdelningschefen säger:
”Man måste ta ansvar för sig själv och sitt jobb, jag har också en skyldighet att stötta mina kollegor. Om det är någon som faller ur är det jätteviktigt, jag brukar säga ”hjälp varandra, ser ni någon som läser tidningen
eller pratar i telefonen privat, dutta på den och säg, att sådär får ni inte
göra”, så att man tar ansvar lite vidare.”

På frågan om man känner att man har tillåtelse att agera på detta sätt
och ta ett vidare ansvar för inte bara en själv utan också för att andra ska
sköta sig, så svarar samme avdelningschef:
”Många gör det men många tycker också att det är svårt att säga till sina
kamrater. Men jag tycker det är viktigt att vi pratar med varandra och att
vi kan säga till varandra. Vi har ett gemensamt ansvar för det vi gör och
indirekt påverkar det mig och vår framtid.”

5.3.1.1 … och icke tagande av ansvar
Avdelningscheferna har hittills beskrivit hur de ser på det ansvar de har
och tar. Men vad anser de vara icke ansvarstagande handlingar och hur
ser man på detta? En avdelningschef börjar med att säga så här om vilken
typ av agerande som denne menar indikerar icke ansvarstagande:
”Att inte ta ansvar är att vara borta jämt, att inte höra av sig, man är
oengagerad och likgiltig mot allt egentligen.”
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Det finns också många regler och policys att hålla sig till som anställd i
Sitel och det är viktigt att man följer dessa. Detta går även igen i avdelningschefernas tankar om vad det är att inte ta ansvar och en av avdelningscheferna beskriver icke ansvarstagande på följande vis:
”Det handlar om att strunta i en massa saker, strunta i att komma hit,
strunta i att komma i tid, strunta i klädpolicyn, man skiter i att ha på sig
slipsen fast vi har slipsregel, inga jeans. Från midsommar lättar vi dock
upp det lite mer.”

I dessa situationer är det självklart att påtala det felaktiga agerandet vilket avdelningscheferna menar ingår i deras roll.
”Jag säger till direkt, om någon sitter och surfar eller sitter och läser en
tidning, jag säger till direkt. Bryter man mot klädpolicyn, ja jag såg en
kille i dag och jag är på direkt, varför har du jeans på dig? Ja, ja, men kan
jag inte kompensera det med att jag har skjorta på mig?” Nej, det kan du
inte sa jag, nähä, men jag trodde att det var friare på fredagar.”

Det råder dock inga som helst tvivel om att det är tufft att sitta i telefonen
och dessutom ha ett mycket påtagligt och uttalat krav på sig att prestera
och visa resultat. Kan inte detta på något sätt kompensera ett beteende
som ibland går emot de överenskomna reglerna? Det finns en medvetenhet hos avdelningscheferna om att det är tufft men som en av dem säger:
”Det är tufft att sitta i telefonen och vi försöker ju att vara mänskliga.
Sträck på benen, gå och ta ett glas vatten. Hellre det än att du sitter och
surfar.”

En av avdelningscheferna menar att man som anställd i chefsposition
agerar rätt så bra men att det är en jättesvår balansgång:
”Är man för hård på det här så uppfattas man också som väldigt hård och
är man för slapp så går det lätt överstyr.”

Om man som chef har en uppfattning om att det finns agerande som är
att betrakta som icke ansvarstagande så kan man också fundera över hur
avdelningscheferna ser på det tillräckliga ansvarstagandet. Här verkar
den gängse bilden vara att man ibland faktiskt inte kan ta ansvar, fast
man försöker. Det verkar finnas en gräns där man måste släppa och inse
att man har gjort det man har kunnat, trots att det i slutänden ändå faller
tillbaka på en själv.
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”Man kan ju faktiskt inte vara hela Sitels samvete och det har man ju
också gått igenom, exempelvis om man har en installation som ska göras
och man kollar med IT-avdelningen och dom säger ja jo men vi ska fixa
det här. Det tycker jag borde räcka, har dom accepterat där, så är det
ansvaret någon annanstans, inte hos mig. Det finns en gräns för ansvaret
även om det är jag som blir lidande.”

När det handlar om ett tillräckligt ansvarstagande i säljarrollen menar
avdelningscheferna att det först och främst handlar om att vara tillgänglig för samtal och att man försöker göra det som är förväntat.
”Det är att alla är närvarande och att man är redo att ta samtal, resultatet
kan vi hjälpa dom med.”

5.3.2 Gruppchefernas tankar om tagande av ansvar…
Gruppcheferna arbetar närmast försäljningen och telefonuppdragen och
de har ett uttalat ansvar för att få gruppen att fungera på ett sånt sätt som
företaget vill. De har också ett ansvar för att gruppen fungerar rent socialt och att säljarna har rätt kompetens och motivation för de uppdrag
man ska utföra. De förväntar sig ett visst ansvarstagande från säljarna
liksom även säljarna har förväntningar på gruppchefen. En av gruppcheferna menar att förväntningarna går i linje med följande uttalande:
”Jag tror att säljarna har lite förväntningar att man ska vara den som
ordnar saker, fixar och donar. Det som är svårt tror jag är att delegera ut
ansvaret på dom. Även om det är jag som ska fixa det som dom behöver
så tror jag att det är viktigt att få dom att förstå att ytterst så är ni ansvariga för ert resultat. Jag måste få dom att ta ansvar. Man kan inte alltid
skylla på andra för då tror jag inte att man gör sitt bästa.”

När det handlar om vilka förväntningar avdelningscheferna har på ansvarstagande ifrån gruppcheferna så menar samme gruppchef att:
”De förväntar sig att gruppcheferna är deras förlängda arm i verksamheten och att vi gör det vi ska och alltid står bakom beslut som fattas.”

När jag frågar vad de som gruppchefer förväntar sig ifrån säljarna i form
av ansvarstagande så svarar en av gruppcheferna:
”Jag förväntar mig resultat och att man har engagemang. En bra medarbetarsyn men också att man ska behandla alla lika och inte ha några
fördomar och så där.”
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Att kommunicera Sitels budskap samt betydelsen av att man som säljare
lyckas nå sina försäljningsmål är en mycket viktig del i gruppchefens
arbetsvardag. Hur man gör detta är avgörande för framgång, menar en
av gruppcheferna, och att lyckas föra fram budskapet på ett sätt som alla
förstår är en mycket viktig del av nyckeln till framgång. Hur gör man
detta?
”Dels så tror jag att det går hand i hand med ansvaret för helheten. Om
dom förstår att om alla skulle försöka ge sitt ansvar till någon annan, typ
att jag kan sälja lite sämre idag för hon eller han säljer nog bra. Om alla
skulle säga så skulle ingenting gå runt. Sen tror jag det är ganska bra att
dom får uppföljning hela tiden på var man ligger, då tror jag det är lättare
för dom att förstå att det där måste jag fixa. Men det där är lite tvådelat
för dels måste man se dom som en grupp, vi fixar för gruppen, samtidigt
måste dom känna att dom själva är ytterst ansvariga. Det tror jag att man
gör med uppföljning, medvetenhet och att dom är resultatinriktade själva,
att dom vet vart dom ska själva.”

Gruppchefen menar att det i princip är omöjligt att missa detta i organisationen då det finns så pass gott om tillfällen när man pratar om resultat
och betydelsen av resultat. I och med att det är gruppcheferna som arbetar närmast säljarna och de som i sin arbetsroll har att påverka och motivera till vilja och förmåga relaterat till arbetet, så diskuterar vi i dessa
samtal hur man som gruppchef agerar i gruppen för att stimulera till
ansvarstagande. En av gruppcheferna poängterar hur insikt om varför
man agerar som man gör är avgörande för det ansvarstagande som skapas.
”Medvetenhet, beröm, hela företaget är ju rätt så genomsyrat av mål och
så men även det här med medvetenhet, så att alla vet vad som eftersträvas.
Jag tror att det viktigaste för att jag ska ta ansvar är att jag vet vad som
förväntas och vad det betyder och det tror jag är rätt så genomgående.”

En annan av gruppcheferna uttrycker liknande åsikter:
”De flesta här är väldigt glada och vi har en bra stämning över lag. Man
ska göra sina timmar och lyckas och allt det där men så kan det ju också
vara svårt. Men har man som chef rätt inställning och säljarna förstår vart
deras order tar vägen, vad det betyder längre än att det här är en order,
förstår man det så tror jag att man tar ett ansvar på ett annat sätt.”
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Att vara gruppchef innebär att man tar ansvar för en grupp men som en
av gruppcheferna säger så handlar ansvarstagandet även om ett visst ansvar som ligger utanför gruppen.
”Jag har ju inte personligt ansvar för att en annan gruppchefsgrupp säljer
men om dom kommer och frågar mig något så ska ju jag se vad jag kan
göra och hjälpa till med det jag kan. Man måste ju på något sätt ta ansvar.
Står man där och känner att man kan göra något så måste man ju känna
att man har skyldigheten att göra det, man kan ju inte bara gå därifrån.”

Samme gruppchef menar att samma ansvarskänsla finns hos de andra
gruppcheferna även om det till viss del kan vara individuellt. De flesta
känner att man har ett gemensamt ansvar, vilket följer med gruppchefsrollen.
Att ta ansvar menar en av gruppcheferna, handlar mycket om
kommunikationen mellan chef och underordnad. Vilket ansvar man uppfattar att man har fått handlar delvis om hur chefen kommunicerar detta.
Gruppchefen säger:
”Det handlar om vilken chef du har, min chef är tydlig, hon är tydlig med
vad hon förväntar sig av mig, vad jag får, hon kan säga, dom här ramarna
har du. Det växer fram och då är hon tydlig med vad hon förväntar sig,
om chefen inte är tydlig är det lättare att begå misstag. Det sker i relationen mellan chefen och den anställde. Det faller lätt bort annars. Jag vet
vad som förväntas därför att jag har en tydlig chef.”

5.3.2.1 … och icke tagande av ansvar
Gruppcheferna som i många avseenden befinner sig ännu närmare säljarna och arbetet med kunderna än vad avdelningscheferna gör, hur ser
dom på icke ansvarstagande? En av gruppcheferna säger:
”Det är väl till exempel att inte söka hjälp om det inte går så bra om man
inte vill bli bättre, om man inte ber om hjälp. Det är väl att inte ta ansvar,
varken mot sig själv, företaget eller sina gruppmedlemmar som också är
beroende av gruppresultatet.”

En annan av gruppcheferna menar istället att:
”Nej, men det är väl att strutta in för sent, göra sitt jobb halvhjärtat, inte
ta något ansvar för sina egna siffror och inte ta något ansvar för gruppens
siffror, inte försöka, inte samarbeta, inte lyssna på hjälpen man får.”
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Att inte stå för det man gör är ett beteende som kan beskrivas som icke
ansvarstagande. På frågan om hur man då agerar som gruppchef så framkommer varierande bilder men att prata med personen är genomgående,
liksom att goda möjligheter till detta finns.
”Ja man måste ju prata med den här personen, det är alltid viktigt att höra
den andra personens sida och försöka förklara den innebörden för den
andra personen. Försöka förstå vad du behöver för att det ska bli bättre,
vet personen det så får man se.”

I samma anda menar en annan gruppchef:
”Jag måste ta upp det med den personen då. Jag tycker att man ska ta det
på en gång. Likväl som jag ska ta upp att det fungerar bra så måste jag ta
upp det som fungerar mindre bra.”

En tredje gruppchef pratar i det här läget om hur viktigt det är att diskutera denna typ av frågor direkt när man börjar sin anställning i företaget.
”Jag diskuterar det direkt när det kommer nya säljare hit: vad vi kan förvänta oss, vad dom kan förvänta sig av mig och vad jag kan förvänta mig
av dom. Indirekt pratar man ju om ansvar hela tiden i och med att säljarna får feedback om hur det går. Jag försöker också skapa en atmosfär i
gruppen, där grupperna själva har en vilja att prestera väl och där det är
någonting fint, något att sträva efter. Egentligen så försöker jag inte sätta
på folk ansvar, för går jag därifrån så kommer de inte att göra det utan det
jag försöker göra är att implementera det hos dem själva. Det är den bästa
motivationen att få folk att vilja det här med egenansvar, det är jätte,
jätteviktigt. Jag tycker att det funkar bra, det märker man när man är
borta till exempel.”

Även gruppcheferna diskuterar vad ett tillräckligt ansvarstagande är och
hur man kan komma fram till vad som kännetecknar detta. En av
gruppcheferna undrar om det överhuvudtaget är möjligt att ta tillräckligt
med ansvar eller om det alltid finns någonting mer som man hade kunnat
göra, förväntat eller inte. En annan åsikt som går igen i resonemanget om
vad icke ansvarstagande är handlar om hur det tillräckliga ansvarstagandet utgår från behovet och kravet på att be om hjälp när någonting saknas. En av gruppcheferna menar att tillräckligt ansvarstagande i sin egen
roll är:
”Att ta tillräckligt ansvar, det är att hela tiden vara medveten och be om
hjälp när man behöver. Jag tycker också att jag tar ansvar när jag förmedlar saker vidare till dom andra i gruppen.”

152

Manus/helén

152

05-03-18, 14.08

En annan gruppchef uttrycker det istället enligt följande:
”Alla tror jag vill göra sitt bästa och det tillräckliga ansvarstagandet ligger
väl någonstans där. Alla passar inte som säljare och det är inget fel i det
utan jag brukar säga så här. Det kanske går sämre under en viss period
och det är inte det viktigaste. Ansvaret är att söka hjälp och ta reda på
varför, få svar på det man inte kan. Det är väl den känslan som är den
viktigaste men om man är jätteduktig men egentligen inte tar sitt ansvar
och inte vill bli bättre, då är det bättre att man kanske är lite sämre men
att man har en vilja att vilja förbättra.”

Mandat att bestämma vad som är tillräckligt ansvarstagande menar
gruppcheferna är någonting som bestäms i samspelet mellan gruppchef
och säljare men att chefen har ett ansvar för att det fungerar:
”Det är ju också en tolkningsfråga, för både av en själv och av chefen.
Man har ju delegerat vad man ska klara och det ska man ju klara men
samtidigt är det ju… man får känna av det själv också. Men det ska ju inte
vara så att en del får jätte, jätte lite och en del får mycket. Där är det
chefens ansvar att känna av detta och reda ut detta.”

5.3.3 Säljarnas tankar om tagande av ansvar…
Säljarna på Sitel har fått ett stort uttalat ansvar för att nå de mål som är
uppsatta och att följa de regler som företaget har formulerat. De säljare
som blivit utnämnda till coacher har dessutom ett uttalat ansvar för att
hjälpa och stötta sina kollegor. Hur man då bör ta ansvar går utanför de
övriga säljarnas syn på detta;
”Jag ansvarar för att prestera bra och visa säljresultat, hålla projektet vid
liv, men även för att vi mår bra och har en bra attityd i gruppen. Jag har
väl också ett ansvar för att föra ut rätt budskap och om någon har en liten
svacka så ska jag ta tag i det. Jag har ansvar också för att dom andra ska
prestera bra.”

En stor del av det ansvar som man uppfattar att man har handlar om
kravet på att prestera. En säljare menar i en diskussion om vilket ansvar
man har gentemot chefen att det framförallt handlar om detta och näraliggande aspekter på vad företaget förväntar sig.
”Jag har ansvar för att prestera och att följa de regler som finns, raster,
kläder, hålla mig till ready-time och då kan man inte springa omkring.”
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För flera av säljarna är ansvarstagande starkt sammankopplat med att
man försöker prestera så bra som möjligt. En säljare säger så här om
ansvarstagande i säljarrollen:
”Det beror väl lite på i vilket sammanhang, ja det är väl att man försöker
göra ett så bra jobb som möjligt.”

Att göra ett bra jobb i det här sammanhanget visar sig för säljaren vara
att ”få så många som möjligt att tacka ja”, vilket är ett mått på ansvarstagande för säljaren. En annan återkommande synpunkt om vad ansvar
står för handlar om att följa regler och att komma i tid.
Säljarna följer noggrant upp de resultat man presterar och detta redovisas hela tiden offentligt på en stor whiteboardtavla som är placerad
mitt i grupperna. Där skriver de upp de avslut som görs men också vilka
av säljarna som varit mest ”ready”. En av säljarna menar att man har
koll på tavlan och kikar till på den titt som tätt vid olika typer av ”bensträckare”. När vi kommer in på tavlans roll och hur resultaten används
i den vardagliga kommunikationen mellan säljare och gruppchef så säger
en säljare:
”Man får ju höra från gruppchefen om man inte ligger på 85 %, det går
hon dagligen och säger och hur kan vi förbättra det här, är man borta 5
minuter så ska man helst säga till chefen vad man har gjort.”

När jag undrar hur man kan komma ihåg allt vad man har gjort på en
dag så svarar säljaren att det förväntas att man helst skriver upp allt på
tavlan, men att det egentligen inte alls ska behövas eftersom de arbetsuppgifter man har helt kretsar kring telefonin och det är där man ska
finnas.
”Säljarna ska inte ha sådant ansvar som att springa runt och göra andra
saker så man ska inte behöva skriva upp på tavlan, man ska kunna uppfylla procenten.”

Säljaren menar att det var tufft de första dagarna då ready-time hade
införts eftersom man redan hade stor press på sig.
”Första dagarna var det tufft i och med att man redan hade pressen på sig.
Man har ju avslutsprocent och man har krav på sig hur många i timmen
man ska sälja och sen kom det tredje målet som ett lock över det hela. Nu
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skulle man vara i telefonen hela tiden och det kändes som man inte riktigt
fick andas ut.”

Den säljare som beskriver ovanstående tankar omkring ready-time uppger att det vanligaste för dennes del är att ligga på en procent om ca 83
%. På frågan om hur säljaren beter sig för att nå målet och om agerandet
skiljer sig från tiden före införandet av ready-time så blir svaret:
”Ja, det gör jag nog, nu klickar man inte bort sig utan man känner den
pressen. Jag får ta det här, så det blir gjort, förut kanske man sålde och sen
stannade man av ett par tre fyra minuter, tyckte det var skönt, pratade lite
med kompisen bredvid, och sen körde man igång igen. Nu känner man
pressen att så fort man har sålt springer man till tavlan, skriver upp sig
där och sen springer man tillbaka för att klicka igång sig igen. Det har
blivit annorlunda.”

När man tar ansvar så gör man det visserligen genom att prestera och
uppfylla sina mål men det handlar också om att ta ansvar gentemot gruppen. En säljare beskriver ansvaret som denne har:
”Ja, ansvaret man har är ju gentemot gruppen, det är väl lite olika hur
man tar på sig ansvar”

Ytterligare en säljare beskriver ansvaret som att det handlar om arbetsuppgifterna i företaget och att sköta sig på företaget. Men att sköta sig
på företaget kan också handla om att se på ansvaret lite vidare:
”Det är ansvarsfullt att arbeta här men det blir lite vad man gör det till
också. Jag tar på mig mer ansvar än vad jag behöver, jag kan det här
riktigt bra gentemot de som arbetat kortare och då tar jag på mig att
hjälpa dom.”

Via tekniken så kan den som vill, företrädesvis en gruppchef eller avdelningschef, mycket enkelt, kontrollera hur en säljare agerat under en arbetsdag och vad man har presterat. När vi diskuterar detta i våra samtal
så använder jag medvetet ordet övervakad. Det visar sig att det starkt
varierar i vilken mån säljarna upplever sig vara övervakade. En säljare
menar att man vänjer sig vid det och att upplevelsen i första hand inte är,
att man är övervakad. Han menar till och med att det inte skulle funka
annars. När diskussionen glider in på hur denna kontroll inverkar på
ansvarstagandet så säger samme säljare:
”Jag tar mer ansvar för jag tänker, att ringer inte jag idag, så syns det.”
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Ytterligare en säljare ger sin åsikt i frågan om övervakning:
”Dels övervakas man för att man ska göra sitt jobb. Om man behöver
förbättra sig så syns det i statistiken, så det är en hjälp också.”

I samma positiva anda diskuterar ytterligare en säljare:
”Ja, det är bra för mig själv. Har man ingen övervakning så vet man ju inte
om man ringer mycket, man vill ju ringa mycket. Sen är det bra för gruppchefen att se vilka som kämpar och inte, så det är bra också. Nu ser man
ju svart på vitt hur det är.”

I en helt annan anda ger ytterligare en säljare röst åt hur man ser på
övervakning och de starka regler som företaget har:
”Visst litar företaget på dig men ibland kan det bli lite dagisstämpel, dagisvarning. Det är ändå vuxna människor som är här. Vi är ju vuxna som
kan ta ansvar.”

Det framkommer fler exempel på hur man som säljare kan uppleva de
många reglerna och hur regelstyrningen kan ta sig uttryck i praktiken.
En säljare berättar:
”Alla är ju ganska unga och man har ju en del gemensamt och så, men
samtidigt säger det en del om jobbet. Jag tror att många vuxna inte skulle
ta hälften av allt det här med alla krav och pressen, men man finner sig i
det för man vet inte bättre höll jag på att säga.”

Detta menar säljaren delvis beror på den kontroll som arbetsgivaren på
ett sätt utövar och resonemanget utvecklas:
”Det här att man känner sig lite vaktad, till exempel. Jag satt igår och la
patience medan jag väntade på att få samtal eftersom datorn ringer upp
och just då gick det jättesegt och det är ju hopplöst att bara sitta och glo
rakt ut i luften. Då kom det en och sa till. Det där vet du att du inte får
göra, det var någon slags gruppchef men inte vår, och då kändes det som
jag var tillbaka på mellanstadiet. Han sa också att ”jag hoppas att jag inte
behöver säga till dig igen” och jag svarade bara att det ska du väl inte
behöva göra. Det kändes som han ville visa lite vem det var som bestämde
och visst jag vet att man inte får göra det, men samtidigt inverkade det
inte på jobbet, det gjorde liksom ingenting.”

Säljarna upplever också i viss mån att man har ett ansvar för att kunden
blir nöjd. Detta menar en säljare är ett ansvarstagande som dock inte
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delas av företaget. På min fråga om det uppskattas om man försöker få
nöjda kunder så svarar en av säljarna:
”Nej, det gör dom inte utan det handlar om att uppnå målen.”

5.3.3.1 … och icke tagande av ansvar
Säljarnas tankar om icke ansvarstagande skiljer sig inte så mycket från
varandra. I den mest generella meningen, så tar man inte ansvar om ”man
skiter i det mesta” eller ”inte försöker bli bättre”. På min fråga varför
man inte bryr sig så svarar en säljare:
”En del ser inte att det här är ett jobb som dom vill fortsätta med, utan det
här är någonting man gör just nu.”

Men det finns ytterligare återkommande tankar om vad det är att inte ta
ansvar som säljare på Sitel. Det är viktigt att följa de regler som företaget
stipulerat och i händelse av att man inte gör det så resonerar säljarna,
precis som gruppcheferna, att man inte tar ansvar.
”Ja du, det är mycket att inte ta ansvar. Det kan vara allt ifrån att inte följa
klädpolicyn eller inte följa regler som finns, inte följa de saker man har
pratat om, att inte komma i tid eller att ta med sig privatlivet in på jobbet.
Det kan vara mycket, man måste prestera.”

På min fråga om det alltid är nödvändigt att följa reglerna eller om man
kan tänka sig situationer där reglerna kanske måste åsidosättas, så svarar en av säljarna:
”Man ska respektera det cheferna säger för man har ju ett val, man är inte
tvungen att komma hit och jobba så att säga. Det finns andra ställen att
tjäna pengar på, kommer man hit och blir välkommen och får betalt så
tycker jag att man ska anpassa sig, det är ju precis som att komma till ett
annat land, då ska man också anpassa sig. Det finns regler överallt, men
det är ingen diktatur och man är här frivilligt.”

En annan säljare uttrycker det på följande sätt men andemeningen är
densamma:
”Att inte tänka på företaget, du måste ju hela tiden sitta i telefonen. Det
är viktigt att var och en går in för varje samtal och respekterar sin arbetsgivare, nix-registret har mångdubblats på bara ett kort tag.”
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Här tar säljaren upp att ett icke ansvarstagande i situationen eventuellt
kan leda till mindre existensberättigande på lång sikt vilket delvis är ännu
en anledning till att följa de regler och policys som företaget fattat beslut
om. Även det agerande som kan beskrivas som icke ansvarstagande gentemot sina kollegor eller kunden är väsentligt i resonemanget om vad
icke ansvarstagande är. En säljare säger:
”Att inte ta ansvar är att inte bry sig om sina arbetskamrater och ja, om
man ljuger i telefonen till exempel och vilseleder kunden, då tar man inte
sitt ansvar.”

Kunden kommer in i resonemanget och begreppet ”fulsälja” aktualiseras.
”Om man verkligen inte tar sitt ansvar, ja, om man fulsäljer eller så, då får
man sparken. Om man ljuger för en kund och inte säger vissa saker, bara
för att sälja, det är också att inte ta ansvar”.

Denna beskrivning över icke ansvarstagande gentemot kunden är någonting som varken säljare eller företag naturligtvis accepterar. Konsekvenserna blir omedelbara. I övrigt när vi diskuterar konsekvenser av icke
ansvarstagande så återkommer visserligen möjligheten eller risken för
uppsägningar men tankarna utvecklas:
”Det är ju vi själva som drabbas. Sitel har ju sina regler, hur man ska vara
i telefonen och så, dom går igenom rätt mycket och följer man inte det så
får man väl någon varning. Vi har ju en klädpolicy också och följer man
inte den så kan man få en tillsägelse”

På frågan om hur olika parter agerar när någon gör bedömningen att en
medarbetare inte tar ansvar, så blir svaret för det mesta att den närmaste
chefen i första hand pratar med den aktuella personen.
”Det är ju främst gruppcheferna som gör det i samtal men det finns mycket
stöd att få om det är någon som det går dåligt för, det sätts in mycket
resurser. Det kanske inte handlar om att man inte tar ansvar utan det
kanske bara går tungt helt enkelt, då finns det resurser för att hjälpa,
coachning, medlyssning, samtal.”

I det här fallet så associerar säljaren direkt till ett icke ansvarstagande
som i första hand märks på resultatet och på det sätt säljaren presterar.
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På min fråga om detta alltid är att jämställa med ett icke ansvarstagande,
så svarar säljaren:
”Jo, det beror ju på vilket sätt man inte tar ansvar. Om man inte har
jobbat så är det att inte ha tagit ansvar men att inte nå målet behöver inte
vara att inte ta ansvar. Det kan ju bero på att man har haft otur med
kunderna.”

När vi diskuterar den egna rollen vid icke ansvarstagande så kopplar
man detta i första hand till sina arbetskamrater men också miljön poängteras i diskussionerna och hur man bör agera som kollega. Den öppna
miljön gör att ingenting går att dölja och att man dessutom har den stämningen i grupperna att man kan säga till varandra när någonting är fel.
En säljare säger:
”Man säger till folk att så där kan man ju inte säga. Jag hade en kollega
igår som sa att vi är billigast i Sverige och då påpekade jag det efteråt.
Jaså, sa jag så, blev reaktionen. Man är inte alltid medveten om det, hon
skulle säga att vi är bland de billigaste i Sverige, och det är skillnad.”

Men åsikterna och tankarna om hur man bör agera i dessa lägen går isär
och en annan säljare menar istället att det inte är OK att säga till en
kamrat. En säljare säger:
”Nja, vi har pratat lite om det där, när folk inte säger hela sanningen. Då
agerar jag inte fast jag vet att det är fel, man skvallrar liksom då och sen
tycker inte jag att jag har det ansvaret, det ligger inte på mig.”

Ännu en situation som säljarna beskriver i diskussionerna om icke ansvarstagande är det faktum att man ofta har gruppmål eller belöningar
som är gruppvis. Gåhem-race är en sådan typ av belöning. Att inte göra
sitt bästa i de situationerna är att inte ta ansvar menar ett par av säljarna
och det får konsekvenser för hela gruppen.
”Gruppmålen och gåhem- race gör ju att det ser fult ut om någon inte gör
det man ska, då säger vi till.”

Att inte ta ansvar är en sak men så länge man gör sitt bästa så har man
uppfyllt det ansvar som man måste ta. Att inte göra sitt bästa är en
”ansvarssynd”, även i Sitel.
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5.3.4 Sammanfattning av tagande och icke tagande av ansvar
Avdelningschefernas syn på det ansvar man har och bör ta utgår från
helheten. Att ta ansvar för att få ekonomi i projekten är utgångspunkten
för allt man gör. Samtidigt är det av betydelse att alla känner ett gemensamt ansvar för det som sker på arbetsplatsen. De menar att det också
finns en skyldighet att ta ansvar på arbetsplatsen som inte har utgångspunkt i en arbetsbeskrivning. Att inte ta ansvar handlar framförallt om
att inte följa regler och policys. Att inte ta ansvar handlar då mer om
prestationen än om resultatet. Gruppchefernas syn på ansvarstagande
och icke ansvarstagande överensstämmer till viss del med avdelningschefernas uppfattningar. Som gruppchef arbetar man nära säljarna och
har i detta ett omfattande ansvar för kommunikation och motivation i
säljarrollen. Att inte be om hjälp i tid och att inte försöka är både för
gruppchefer och säljare uttryck för icke ansvarstagande. Om det finns ett
tillräckligt ansvarstagande så utgår detta tillräckliga ansvarstagande från
just detta. Vid sidan om kravet på att prestera säljresultat så finns också
kravet på att be om hjälp och att ta ansvar för prestationen. I säljarnas
tankar om ansvarstagande så framkommer också ett ansvar för att hjälpa
varandra och att vara en bra arbetskamrat. Att hjälpa nya kollegor in i
säljarrollen är ett agerande där man tar ett vidare ansvar än det som är
direkt givet.

5.4. Avslutande kommentarer
Nedan följer en kort sammanfattning av de empiriska iakttagelserna och
resultaten i de båda medverkande företagen.

5.4.1 Nordea
Genom intervjupersonernas utsagor är det uppenbart att man givits omfattande ansvar för att leverera resultat och ansvar för att säga till om
man inte kommer att kunna leverera. Detta är genomgående för både
gruppchefer och handläggare, vilket tycks ha sitt ursprung i enhetschefens ledningsfilosofi. I Nordea har medarbetarna också givits ansvar för
att följa regler och att förklara varför man eventuellt inte har följt dessa
regler. Det finns också ett tydligt givet ansvar för kunderna men detta
kundansvar är framförallt kopplat till effektivitskriterier och de kvantitativa målen. Enhetschefen och gruppcheferna menar att ansvaret i första hand handlar om att se till att kunderna får den service de vill ha,
snabbt och effektivt, och i detta ingår att minska kötider och att
bemanningen är rätt anpassad. Som handläggare har man framförallt
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fått ansvar för arbetsuppgiften och i detta ligger att arbeta efter 70/30
regeln.
Medarbetarna är också givna ansvar för det egna förhållningssättet
till medarbetarrollen. Att agera ansvarstagande handlar då om att anpassa sitt arbetssätt så att det följer normen om den effektiva
callcentermedarbetaren. Att vara en ansvarstagande handläggare, som
följer de av företaget definierade normerna, är då samma sak som att
agera rätt. Handläggarna visar, både i sättet att förhålla sig till mål och
regler liksom i tankar, om vad medarbetaransvar och ansvarstagande är,
att man också anser sig vara ansvarig för kollegor, kunder och den egna
personen. Att inte ta ansvar i Nordea handlar om att inte försöka, att
smita och att inte ”flagga upp” ifall man inser att man inte kommer att
kunna leverera men i handläggarnas tankar är icke ansvarstagande också
att inte bry sig om kunder, kollegor och sig själv.
Ansvarsgivande i Nordea
• leverera resultat
• följa regler
• anpassa sitt arbetssätt efter regler
• ”flagga upp” att man inte kommer
att kunna leverera
• se till kundens bästa

Ansvarstagande i Nordea
• leverera resultat
• följa regler
• ”flagga upp” att man
inte kommer att kunna
leverera
• se till kundens bästa
• se till kollegans bästa
• se till den egna
personens bästa

5.4.2 Sitel
Att arbeta i Sitel innebär att man har ansvar för att det blir lönsamhet i
de projekt som man driver åt sina uppdragsgivare. I intervjupersonernas
utsagor är det också uppenbart att ansvaret, på ett tydligare sätt än i
Nordea, handlar om att ”dra in pengar”. I Sitel så är man också given ett
omfattande ansvar för att nå mål och att som säljare också utveckla sin
säljkompetens. Samtliga medarbetare har uttalat ansvar för att uppnå
lönsamhet. Det är tydligt att man som avdelningschef och gruppchef arbetar för att öka medvetenheten om vikten av att få lönsamhet i projekten och detta göra man genom samtal och genom det egna sättet att agera
i rollen som chef. I Sitel så har man också fått ansvar för att följa de
regler som företaget formulerat och dessa reglerar till stor del sättet att
uppträda som Sitelmedarbetare. Att nå mål och att följa regler behöver
inte vara en och samma sak i Sitel. Oavsett i vilken funktion man arbetar
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så har man ansvar för att uppträda artigt och korrekt och att uppfylla
kravet på en ansvarstagande medarbetarroll. Alla medarbetare har fått
ansvar för att prioritera försäljningsmålet och att hantera kontrollen. I
Sitel så poängterar handläggarna betydelsen av gruppchefens sätt att agera
för viljan att ta ansvar. Men även kollegornas stöd upplevs som betydelsefullt för viljan till att försöka nå mål och därmed ta ansvaret gentemot
arbetsuppgiften. Att inte ta ansvar i Sitel handlar framförallt om att inte
försöka, att smita och att inte följa de regler som formulerats av företaget.
Ansvarsgivande i Sitel
• nå sina säljmål
• följa regler
• säga till om man behöver hjälp
• se til kundens bästa, både kunden
• i telefonen men också den uppdragsgivande kunden
• vara en bra arbetskamrat

Ansvarstagande i Sitel
• nå sina säljmål
• följa regler
• säga till om man
behöver hjälp
• vara en bra abetskamrat
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Noter
1

Den 1 december 2004 tillträdde en ny VD för Sitel Nordic, Ove Opseth.
Hädanefter kommer företaget enbart att omskrivas som Sitel.
3
Gruppcheferna har utsett ett par säljare som har givits särskilt ansvar för att
hjälpa andra säljare om eventuella problem uppstår när gruppchefen inte är på
plats, till exempel under kvällstid.
4
Samma funktion som ”bordsansvarig” men det uttrycks på olika sätt av olika
personer i organisationer.
2
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DEL 3

Följande del i studien har för avsikt att koppla samman de tidigare presenterade delarna och innehåller analyser, slutsatser och en diskussion
om fortsättningsvis intressanta forskningsområden.
Det sjätte kapitlet innehåller en tvådelad analys. Den första delen av
analysen utgår från varje område var för sig, det tillskrivna och ålagda
ansvaret, de ansvarsstyrande normerna och det iklädande ansvaret. Resultaten från de empiriska undersökningarna relateras till den teoretiska
referensramen som presenterades i kapitel två. Även i den andra delen av
analysen så diskuteras hur vi kan förstå det medarbetaransvar som skapas utifrån tanken om att det sker mellan olika aktörer och att det tillskrivna och ålagda ansvaret för aktörernas handlingar, tillsammans med
normer och idéer, medverkar till det iklädande ansvar som skapas.
I det sjunde kapitlet presenteras studiens slutsatser om hur medarbetaransvar tar sig uttryck i den här typen av sammanhang och vad som kännetecknar medarbetaransvar i callcenterpraktiken. I avsnittet har jag också
ambitionen att formulera intressanta aspekter på medarbetaransvar vilket kan leda till nya forskningsfrågor.
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6 Medarbetaransvar i callcenter –
det tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret
Syftet med den här studien om medarbetaransvar i callcenter, har varit
att ge en beskrivning och reflektera omkring, vad medarbetaransvar är och
kan vara, samt tar sig uttryck i callcenter. I den empiriska framställningen
har därför aspekter på givande och tagande av ansvar lyfts fram. Det har nu
blivit dags att ytterligare analysera de empiriska beskrivningarna för att så
småningom dra slutsatser om hur medarbetaransvar, det vill säga ansvarsgivande och ansvarstagande, tar sig uttryck i callcenterpraktiken. Medarbetaransvar har framförallt diskuterats utifrån att det både är beroende
av det man tillskrivs och åläggs ansvar för av företaget och dess representanter, liksom det också handlar om det ansvar som individen själv sätter
gränsen för. Analysen utgår ifrån de tre delfrågor som presenterades i kapitel två:
•

Hur ser det tillskrivna och ålagda ansvaret ut för callcentermedarbetaren?

•

Hur ser de ansvarsstyrande normerna ut?

•

Vilket ansvar ikläder sig callcentermedarbetaren?

De beskrivande delarna och min tolkning av ansvarsgivande och ansvarstagande sker gentemot det ansvarsresonemang som presenterades i kapitel två. För att besvara ovanstående frågor kommer den utvecklade
beskrivningsmodell som presenterades i kapitel 2.5.1, tillsammans med
de sammanfattade empiriska resultaten, att utgöra strukturen för analysen. Viss återkoppling till de inledande resonemangen om medarbetaransvar från kapitel ett finns också.

Figur 7. Beskrivnings/analysmodellen utvecklad med de undersökta medarbetarkategorierna.
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6.1 Det tillskrivna och ålagda ansvaret –
ansvarsgivande i callcenterpraktiken
Vardagen i de båda organisationerna består av arbete med kunder via
data- och telefoniteknik. I Nordea ligger tyngdpunkten på att ge service
och support till de egna kunderna, företrädesvis företagskunder, men man
är på gång att implementera även säljelement i handläggarnas arbetsuppgifter. Att arbeta på Sitel innebär att man som gruppchef och handläggare arbetar i projekt och med olika uppdrag. Avdelningschefen har ansvar för flera grupper och flera projekt. Uppdragen, som kan variera i
kontinuitet, erbjuder också varierande arbetsuppgifter. Det handlar i Sitel
huvudsakligen om olika typer av säljuppdrag men det kan även handla
om rena kundtjänstuppdrag, vilka man dessutom gärna vill ha fler av.
Man strävar efter att bli ett ”komplett kontaktcenter”1 där man har kompetens att klara av alla typer av uppdrag. Utifrån detta har det tillskrivna
och ålagda ansvaret för medarbetarna formulerats. Det förväntade medarbetaransvaret från företagens sida finns bland annat uttryckt på Internet
och i strategiska policydokument. De välformulerade orden skapar företagens bild över det förväntade ansvarstagandet från medarbetarnas sida.
Bilden som framträder visar förväntningar om en engagerad och ansvarstagande medarbetare. I båda fallen finns en förväntan om att medarbetaren engagerar sig, tar ansvar för sin egen utveckling samt uppvisar stor
lojalitet utåt. I Sitels ledningsdeklarationen förväntar man sig av medarbetarna att policys och regelverk ska följas liksom engagemang, ärlighet
och personligt ansvar från varje enskild individ. Det medarbetaransvar
som förväntas utifrån visionen indikerar tydligt ett förhållningssätt till
medarbetarrollen, vilket även Tengblad och Hällsten (2002), resonerar
utifrån då medarbetarskapsbegreppet diskuteras. Det förväntade
förhållningssättet till medarbetarrollen går långt utanför arbetsuppgiften. I Nordea tenderar också enhetschefens syn på medarbetaransvar att
syfta till ett förhållningssätt. På ett övergripande plan kan detta sägas
utgöra det tillskrivna och ålagda ansvar som är givet medarbetarna.
Efter de empiriska undersökningarna har följande konstaterats. Det
ansvar som man uppfattar sig blivit given i Nordea handlar om att leverera resultat, att följa regler, anpassa sitt arbetssätt efter regler, att ”flagga
upp” att man inte kommer att kunna leverera liksom att alltid se till
kundens bästa. I Sitel så karakteriseras det givna ansvaret huvudsakligen
av att nå sina säljmål, följa regler, säga till om man behöver hjälp, att se
till kundens bästa liksom att vara en bra arbetskamrat. Detta ansvar framgår av policys och i ledningens retorik liksom det också är vad man fram-
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förallt uppfattar att man har fått i ansvar av företaget i och med att man
är medarbetare i organisationen. Det är huvudsakligen någon annan än
den som är tillskriven och ålagd ansvaret som har formulerat vidden och
omfattningen på ansvaret (Silfverberg, 1996). I det här fallet ställs kraven från personer i ledande ställning, avdelningschefer och gruppchefer.
Hällsten beskrev det som att man i det tillskrivna och ålagda ansvaret
”fokuserar ett strategiskt ovanifrånperspektiv där någon tilldelar andra
ansvar” (Hällsten, 2003: 76).

6.1.1 Det tillskrivna och ålagda ansvaret
– avdelningschefer och gruppchefer
Johansson (1998) menar att det i en tayloristisk organisation råder en
klar och tydlig uppdelning mellan vem som har ansvar och för vad man
tar ansvar. I båda dessa callcenterorganisationer skulle jag vilja påstå att
detta är ett faktum. Man är som medarbetare tillskriven och ålagd ansvar som i första hand har med arbetsuppgiften och dess utförande att
göra. Det ansvar som man är tillskriven och ålagd är det ansvar som
framförallt ledningen anser att man ska ta som medarbetare. I de flesta
fall finns arbetsbeskrivningar och funktionsindelningar som bidrar till
gränssättningen och kraven som ställs i det tillskrivna och ålagda ansvaret, ställs från ledningarna i de båda företagen. Jag kommer nu att gå in
på varje del av det ansvar som man uppfattar att man har blivit given i
sin medarbetarroll.
Leverera resultat och nå säljmål
Det tillskrivna och ålagda ansvaret utgår ifrån uppdraget, oavsett vilket
det är. Silfverberg (1996) karakteriserade det som någonting som någon
annan än den som har att stå till svars för att det tillskrivna och ålagda
ansvaret uppfylls, har formulerat omfattningen på. Avdelningscheferna
på Sitel är tillskrivna och ålagda omfattande ansvar för projektens lönsamhet liksom personalledningsansvar, administrativt ansvar, budgetansvar och ett övergripande operativt ansvar. Som medarbetare bör man
alltid agera så att uppdragen gynnas alltså långt ifrån tanken om det
”myndiga medarbetarskapet” där organisationens eller företagens intressen ibland kan få stå tillbaka för ett vidare moraliskt ansvarstagande
(Johansson, 2001). Det är tydligt att de flesta avdelningschefer och gruppchefer accepterat den av företaget formulerade omfattningen på uppdraget. Avdelningscheferna och gruppcheferna i Sitel är dessutom tillskrivna
och ålagda ansvar i dubbel bemärkelse. Både av det egna företaget men
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också av uppdragsgivaren som ”äger projektet”. Omfattningen på ansvaret ligger således på två aktörer runt avdelningschefen och gruppchefen.
Funktionen som gruppchef, i båda organisationerna, handlar också om
att på bästa sätt klara uppdraget. Gruppcheferna framstår som en mycket
viktig medarbetargrupp i Sitel och är utifrån detta, tillskrivna ett operativt
ansvar. Det finns stort behov av någon som arbetar nära säljarna och
som kan coacha och motivera samt i hög grad medverka i säljarnas utveckling. Gruppcheferna är därför tillskrivna ett operativt ansvar som
framförallt går ut på att gruppen ska prestera. Förutom detta finns också
ett tillskrivet ansvar för att gruppens medlemmar ska trivas och må bra.
Arbetsbeskrivningen ger till viss del struktur på det tillskrivna ansvaret
och anger omfattningen även om det i gruppchefernas redogörelser också
framkommer ytterligare krav på förväntat ansvarstagande. Till viss del
är det också utifrån dessa områden som gruppchefer och avdelningschefer
redogör för hur man upplever sig vara tillskriven och ålagd ansvar i sin
medarbetarroll.
Både i Nordea och Sitel är gruppchefernas arbetsuppgifter många men
det som särskilt framhävs i deras redogörelser är ansvaret för målen och
uppföljningen samt ansvaret för handläggarna/säljarna och det är också
mellan dessa båda ansvarsområden som det till viss del finns motsättningar. Ansvaret man har gentemot målen och resultatet och mot personalen är inte alltid förenliga. Gruppchefen är således tillskriven ett omfattande ansvar vad gäller arbetsuppgifterna och funktionen. Det handlar framförallt om att nå mål och visa resultat och en stor del av de direkta arbetsuppgifterna handlar därför om att få gruppen att prestera
och leverera resultat. Det tillskrivna ansvaret för att nå de uppsatta målen är omfattande, vilket märks i allt som sägs, allt som görs och allt som
diskuteras. Det mesta är präglat av målen och kraven på snabba resultat.
Att följa regler
Det tillskrivna ansvaret som avdelningschefer och gruppchefer har gällande att följa regler handlar om att få handläggare och säljare att följa
de av företaget formulerade reglerna. I detta fall är det tydligt att det är
företagets regler som ska gälla och man är som chef tillskriven och ålagd
ansvar för att se till att dessa efterlevs. Ansvaret handlar om att få gruppen att fungera enligt företagets normer vilket utifrån företagets perspektiv handlar om att få säljarna att agera i enlighet med företagets uppställda regler. Att följa regler i Nordea och Sitel verkar dock inte ha samma
innebörd. I Nordea så kan man likställa reglerna med att leverera resultat då den regel som framförallt ska efterföljas är 70/30 regeln. I Sitel så
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är man som avdelningschef och gruppchef också tillskriven ett ansvar för
att säljarna efterlever de regler som går ut på att kontrollera hur man
som medarbetare uppträder på arbetsplatsen. Det handlar då framförallt
om klädpolicyn, Internetanvändning och uppförande i allmänhet. Det är
företaget som då har formulerat ”det bästa sättet att agera” vilket enligt
Braverman (1977) innebar att det i princip inte återstår så mycket för
medarbetaren att ta ansvar för. Ingenting blir personligt utan ansvaret är
tillskrivet av någon annan och att stå till svars för något som man inte
har att ansvara för, blir näst intill omöjligt. Detta går i linje med hur
Tengblad (2003) beskrev den traditionella medarbetarrollen där ansvarstagandet från medarbetarnas sida blir passivt och att det då inte heller
finns några direkta ansträngningar till att förändra detta. I Nordea finns
till viss del uttalade planer på att utöka handläggarnas arbetsuppgifter
med ett större säljansvar, vilket indirekt också skulle förändra gruppchefens tillskrivna ansvar och leda till ett tydligare försäljningsansvar. I Sitel
finns inga sådana uttalade ambitioner, tvärtom framkommer att det i det
närmaste är omöjligt att förändra säljarens roll då det ”tar fokus från sälj
och sälj behöver fokus”.
Anpassa sitt arbetssätt efter reglerna och säga till om man behöver hjälp
I Nordea är det tydligt hur gruppcheferna har tillskrivits ansvar för att
påverka medarbetarna till ”det rätta arbetssättet”. Likaså i Sitel så är det
viktigt att vara ett föredöme i sin chefsroll, vilket också säljarna där upplever som viktigt för motivationen till att vilja ta ansvar. I förhållningssättet till medarbetarrollen i båda organisationerna menar man att det är
viktigt att på ett tidigt stadium säga till om man behöver hjälp eller som
man uttrycker det i Nordea, ”flagga upp ifall man inte kommer att kunna
leverera”. Avdelningschefer och gruppchefer är tillskrivna och ålagda
ansvar för att kunna fånga upp detta. Till sin hjälp har man i båda organisationerna uppföljningsverktyg som både innebär gruppmöten men
också ett flertal individuella samtal mellan gruppchef och handläggare/
säljare. Gällande reglerna och förhållningssättet till reglerna, är det tydligt att det finns ”ett rätt sätt att agera” som till viss del underminerar
medarbetarens eget tänkande i dessa avseenden. Det ”myndiga medarbetarskap” som Johansson (2001) argumenterade för och behovet därav,
är i denna regelstyrda verksamhet svår att finna utifrån enbart ansvar
som medarbetaren är tillskriven och ålagd.
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Kunden och kollegan
När gruppcheferna i Nordea själva talar om sitt ansvar så fokuseras vid
sidan om vad man har ansvar för att göra också vem man ansvarar inför.
I deras beskrivningar så särskiljs på vad man har ansvar för och vem man
svarar inför. Det tillskrivna ansvaret omfattar därför inte bara vad utan
också vem man har att ikläda sig ansvar inför. Omfattningen på det tillskrivna och ålagda ansvaret rörande vem man ikläder sig ansvar inför,
formas därmed både av någon annan men också av gruppchefen själv,
vilket följande citat åter igen får exemplifiera:
”Jag har ett ansvar gentemot handläggarna, sen har jag ansvar gentemot
Lennart att vår grupp ska leverera, sen har jag ansvar gentemot mina
kollegor i ledningsgruppen att vara kreativ och idérik och bygga den gruppen vidare så att det fungerar. Sen har jag ansvar gentemot handläggarna.
Vi bedöms på mycket.”

Också avdelningscheferna på Sitel kommer in på vem man har att ikläda
sig ansvar inför. Förutom, gruppcheferna, säljarna, de övriga kollegorna
och företaget så framgår också att de har ett omfattande tillskrivet ansvar gentemot uppdragsgivaren. Det tillskrivna ansvaret är för avdelningschefen i Sitel således både mot det egna företaget som man är anställd av,
men också gentemot uppdragsgivaren vilket var tydligt i deras resonemang om mål och krav på lönsamhet. Detta kan uttryckas som det tillskrivna dubbla ansvaret. Både gentemot det egna företaget men som i
Sitels fall, även mot den uppdragsgivande aktören, är avdelningschefer
och gruppchefer tillskrivna och ålagda ansvar för att redovisa och förklara sina resultat. Även om man som gruppchef har ansvar för kunden
och att personalen mår bra är man framförallt tillskriven ansvar för att
förmedla den bild av kunden och de kollegiala relationerna som företagets norm tillåter.
När gruppcheferna i Nordea själva talar om sitt ansvar, kopplat till
gruppchefsrollen, så är det också betydligt större fokus på de hjälpande,
stöttande och sammanhållande aspekterna som dock inte finns direkt
formulerade i arbetsbeskrivningen. Detta är inte lika tydligt i Sitel. Hällsten (2003) menade i sin studie av personalansvar att chefer både har ett
tillskrivet och ålagt personalansvar men att man också ikläder sig personalansvar utifrån andra överväganden ”genom reflektion i fortlöpande processer” (Hällsten, 2003: 83). Situationen har i detta fall betydelse. Som
gruppchef i Sitel och Nordea, uppfattar man således också annat ansvar
än det som är direkt tillskrivet och ålagt. Man har uttryckligen fått an-
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svar för vissa områden men känner samtidigt ansvar för något annat,
som på ett formellt sätt saknas i ledningens krav och detta upplevs som
en motsättning av flera av gruppcheferna, särskilt inom Nordea.

6.1.2 Det tillskrivna och ålagda ansvaret
– handläggare och säljare
Leverera resultat och nå säljmål
De flesta medarbetare, både i Nordea och i Sitel, arbetar i rollen som
handläggare/säljare. Man jobbar nära kunden och med kunden, åtminstone så nära som data och telefonitekniken tillåter. Handläggarnas/säljarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att ta samtal och att sälja, oavsett
om kunden själv ringer upp eller om samtalen rings upp av den automatiserade uppringningsfunktionen. Detta är uppdraget. Uppdraget ger också
ramarna för vad medarbetaren har ansvar för att göra även om det kan
specificeras på ett mer detaljerat plan. Detta visar sig också vara det första och mest naturliga svaret på vilket ansvar man anser sig ha, vilket
överensstämmer med vad Johansson (1998) menar är det vanligaste sättet att se på ansvarsbegreppet, vad man har ansvar för att göra. Det ansvar som handläggare och säljare har blivit tillskrivna och ålagda är tämligen avgränsat till detta uppdrag och den funktion som man har i organisationen. Det tillskrivna ansvar som är relaterat till funktionen och
arbetsuppgiften märks också i deras egna beskrivningar över vad man
har tillskrivits ansvar för. Utifrån funktionen och arbetsuppgifterna är
man, både i Nordea och Sitel, tillskriven ett omfattande ansvar för att
uppfylla sina mål. Handlingsutrymmet i övrigt är snävt och flera handläggare och säljare beskriver arbetet som enformigt. Vid sidan av det
tillskrivna ansvaret för att sitta i telefonen så är man tillskriven omfattande ansvar för att nå målen och följa uppföljningsrutinerna samt att
hela tiden sträva efter att förbättra måluppfyllelsen. Befogenheterna för
att gå utanför denna ram finns i princip inte. Det tillskrivna och ålagda
ansvar som handläggaren har fått är att agera i enlighet med detta och
något annat ryms inte inom dessa åtaganden. Så mycket annat finns inte
att ta ansvar för. Det märks bland annat då man ska beskriva vad man
får göra och vad man får fatta beslut om. Det är betydligt lättare att
beskriva vad man inte får göra. I båda fallen så kan man sammanfatta
det ansvar som medarbetaren är tillskriven och ålagd, som det tillskrivna
och ålagda ansvaret för att leverera och det som man är tillskriven ansvar
för att leverera är resultat.
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Att följa regler
Det tillskrivna och ålagda ansvaret är i callcenterpraktiken ett begränsat
ansvar vilket är särskilt tydligt i handläggare/säljarrollen. Det är framförallt begränsat till mål, uppföljning och att följa regler. Det finns i och
med detta en tydlig nedtoning av det personliga ansvaret vilket enligt
tidigare ansvarsresonemang följer med den tayloristiska styrningen (Johansson, 1998). Även om en av gruppcheferna på Nordea menar att
handläggarna har ganska stora möjligheter att fatta beslut, är det oftast
ingenting som görs på egen hand utan avsteg från det direkta telefoniarbetet kräver så gott som alltid ett uttalat medgivande från den överordnade gruppchefen. Detta tycks vara ett genomgående drag även om det
är tydligast i Sitel. Exemplet med fotbollsbiljetterna som skulle hämtas ut
visar också detta tydligt. Också den beskrivning som säljare och handläggare ger över hur man hela tiden känner sig tvingad att förklara vad
avsteg och avvikelser beror på, indikerar en nedtoning av det personliga
ansvaret till förmån för ett ansvarstagande som är regelstyrt. Hur gruppchefen hanterar detta tycks då i sammanhanget vara väsentligt.
Vikten av att följa andra regler än de som har med mål- och uppföljning att göra är tydligare i Sitel än i Nordea men i båda fallen finns
tydliga regler som rör mål och uppföljning. Handläggarna och säljarna
är, precis som deras överordnade chefer, tillskrivna och ålagda ansvar för
de regler som finns i företagen. I detta fall är det tydligt att man inte alltid
håller med om reglerna eller förstår varför de finns men det är i alla fall
ett element som i hög utsträckning präglar deras handlingar. På Sitel använder de flesta av männen slips och ur ledningens perspektiv är det en
felaktig handling att surfa på Internet. Detta är samtliga medarbetare väl
medvetna om. Som tidigare nämnts tycks reglerna ha en något annorlunda innebörd i Nordea respektive i Sitel. För att nå målet handlar det i
Nordeafallet om att framförallt följa 70/30 regeln och i Sitel om att följa
85 % regeln eller avslutsregeln. Båda exemplen har tydliga kopplingar
till funktionen och arbetsuppgiften. I Nordea innebär att följa regler i
princip samma sak som att sträva efter måluppfyllelse medan det i Sitel
också handlar mycket om allmänna regler i medarbetarrollen som man
också är tillskriven och ålagd ansvar för. Reglerna avser då framförallt
hur man ska uppföra sig på arbetsplatsen vilket också då indikerar att
det finns ”ett rätt sätt att agera” och eget beslutsutrymme för det egna
uppförandet urholkas därför till viss del.
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Anpassa sitt arbetssätt efter reglerna och säga till om man behöver hjälp
Hällsten och Tengblad (2002) menar att ett medarbetarskap i mångt och
mycket handlar om det egna förhållningssättet till medarbetarrollen vilket det också finns tendenser till i de båda företagens syn på medarbetaransvar. Som medarbetare är man, förutom utförande av arbetsuppgiften,
tillskriven och ålagd ansvar för det egna förhållningssättet till arbetsuppgiften. Det tillskrivna och ålagda ansvaret för det egna förhållningssättet
utgår dock fortfarande från uppdraget såtillvida att förhållningssättet i
första hand avser uppdraget. Det finns i båda organisationerna ett rätt
sätt att agera för att vara en effektiv medarbetare som tar medarbetaransvar. Brulin (2003) och Tengblad (2003) menade att man som medarbetare idag ofta är tillskriven och ålagd ansvar för mer än själva arbetsuppgiften i sig. I handläggarnas fall så är det ett begränsat tillskrivet och
ålagt ansvar men man har också ansvar för sitt eget förhållningssätt. Utifrån detta är man tillskriven och ålagd ansvar för att anpassa sig och
förhålla sig till den efterfrågade medarbetarsstilen. Här ingår att anpassa
och förändra sättet att utföra sina arbetsuppgifter om de från början inte
går i linje med det sätt som ledningen anser vara det mest effektiva sättet
att arbeta. Upplever man problem med detta finns det i Nordea förväntningar om att man tidigt ”flaggar upp” att man inte kommer att kunna
leverera och i Sitel så är man tillskriven och ålagd ansvar för att utveckla
sig i säljarrollen.
Kunden och kollegan
Kunden är en av aktörerna runt medarbetaren i callcenterkontexten. För
Nordea är kunden central och oerhört betydelsefull, så även i Sitel.
Skillnanden är att det i Nordeas fall är kunden i telefonen som är viktig
medan det i Sitel både är kunden i telefonen och uppdragsivaren som är
viktig. Man är tillskriven och ålagd ansvar för kunden och i Nordea finns
förväntningar om att man uppnår målet om minst 70 % i effektiv kundtid. Eftersom det är noga framräknat hur målen ska var anpassade till
kundtillströmningen och bemanningen, är det viktigt att nå detta mål
och på så sätt ha kundfokus. Handläggarna upplever också att kunden
är viktig men det kundansvar som man är tillskriven och ålagd från företagets sida tycks inte överensstämma med det kundansvar som man anser sig ha. Handläggarna anser till stor del att det givna kundansvaret är
alltför begränsande. Gilmore (2001) beskrev det som att
callcenteroperatörer ofta är missnöjda med den produktionsinriktade
managementstilen vilket till viss del även kan ses i denna studie. Det tillskrivna och ålagda ansvaret för kollegorna är inte lika tydligt från
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ledningarnas sida men det finns där till viss del. I Sitel till exempel är det
en del av ”Sitelandan”. Ett tillskrivet ansvar för kollegan är däremot
någonting som handläggarna anser medföljer medarbetarrollen och ingår i ett medarbetaransvar.

6.1.3 Sammanfattning av det tillskrivna och ålagda ansvaret
Avdelningschefer, gruppchefer och handläggare/säljare har ett tillskrivet
och ålagt ansvar för sina handlingar som framförallt utgår från uppdraget. Det tillskrivna och ålagda ansvaret handlar om att leverera resultat
och att arbeta på ett sådant sätt att man följer regler. Det är utifrån uppdraget och arbetsuppgiften ett tämligen begränsat tillskrivet och ålagt
ansvar vilket dock är tydligast för handläggare och säljare. Avdelningschefer och gruppchefer har utifrån sin funktion och sitt uppdrag ett vidare och mer omfattande tillskrivet och ålagt ansvar som de själva ofta
beskriver som ”ett helhetsansvar”. I både Nordea och Sitel så finns förutom detta ett tillskrivet och ålagt ansvar för det egna förhållningssättet
till sin medarbetarroll. Det begränsade tillskrivna och ålagda ansvaret
nedtonar dock det personliga ansvaret och medarbetarnas arbetssituation präglas av det begränsade tillskrivna och ålagda ansvaret. Handlingarna styrs till stor del av det tillskrivna och ålagda ansvaret för uppdraget
och förväntningarna om att man ska leverera. Det rätta sättet att agera
avgörs utifrån det ansvar som medarbetarna är tillskrivna och ålagda.

6.2 De ansvarsstyrande normerna
En medarbetare som tillskrivs och åläggs ansvar i ett anställningsförhållande gör det ofta utifrån normer och grundläggande idéer som organisationen företräder. Ansvarsgivande och ansvarstagande formas dels av det
som företaget förväntar sig och på olika sätt har uttryckt vid anställningsförfarandet men även kontinuerligt under anställningen (jfr med Hällsten
som menade att man också ikläder sig ansvar ”genom reflektion i fortlöpande processer” 2003: 83). De egna föreställningarna om ansvar är också
en del i denna process. Men utifrån det tidigare ansvarsresonemanget så
finns i ansvarstagandet också alltid ett utrymme för egna ställningstaganden och beslut styrda av medarbetarnas tankar. Tankarna om ansvar
är således färgade av företagets krav och syn i vissa frågor men även av
individens egna normer och värderingar. Argyris, (1977) menar att logiken som präglar ledningsnivån ofta tar sig helt andra uttryck än den
logik som kan hittas på individnivån inom organisationen.
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6.2.1 De ansvarsstyrande normerna –
avdelningschefer och gruppchefer
Det ansvar som avdelningschefer och gruppchefer upplever sig vara tillskrivna utgår i redogörelserna från de krav som företaget ställer på medarbetarna. Gruppcheferna är tillskrivna ett omfattande ansvar vad gäller
uppdraget och en ansvarstagande chef är, i båda organisationerna, en
chef som levererar. Ansvaret man anser sig ha utgår från arbetsuppgifter,
mål, medarbetare, kunder och det ansvar man tar är att leverera till dessa
aktörer. I Nordea används dessutom begreppet leverera flitigt och det
återkommer på alla nivåer i organisationen. Det är centralt både i retorik
och handling. För enhetschefen handlar det visserligen om att ”att sköta
sitt jobb” men ur det perspektivet är det ett förhållningssätt till sin medarbetarroll som ska levereras. Kraven och förväntningarna är höga på att
medarbetarna ska lyckas att leverera. En handläggare uttryckte det så
här:
”Gruppchefen styr inte ensam den ansvarsnorm som finns utan tillsammans med Lennart sätter man normen, men gruppchefen styr också genom deras sätt att vara, personligheten, de färgar budskapen och då tar vi
till oss det på ett helt annat sätt, gruppchefen är en roll som peppar oss
och som ser till att vi håller oss på den nivå vi är på”

Den ansvarsstyrande normen för avdelningscheferna i Sitel, liksom för
gruppcheferna i de båda organisationerna utgår från lönsamhet och kan
formuleras som att ”normen att leverera” styr de flesta handlingar. Men
det finns också en ambition att utöva sitt ledarskap så att ”medarbetarna
mår bra” vilket inte behöver vara förenligt med kravet på leverans.
Förutsättningarna för det egna ansvarstagandet liksom för andras ansvarstagande, upplevs som stora. Gruppcheferna menar dock att ansvarstagandet påverkas av att kunden inte är synlig och det finns en uppfattning om att det är lättare att släppa kundansvaret just av denna anledning. Det är svårt att lyfta fram ansvarstagandet bland kunder som är
osynliga. Samtidigt tycks det som om förutsättningarna för ansvarstagande är goda på grund av den synlighet som präglar organisationen och
som tar sig uttryck genom mätningar och uppföljningsmoment av olika
slag. En av gruppchefen uttrycket det som att den detaljerade
uppföljningen är en del i det faktum att kunden är ”osynlig” och att man
inte fysiskt är nära kunden. Det finns då risker med detta som innebär att
det är lättare att släppa kundansvaret, vilket i sig därför berättigar den
detaljerade och övervakande styrningsfilosofin. Både gruppchefer, hand-
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läggare och säljare upplever ett tillskrivet ansvar för kunden men på olika
sätt. I själva verket tycks det som om samtliga medarbetare har kunden i
fokus, både ledning, gruppchefer och handläggare, men de centrala delarna i detta kundfokus skiftar.
I avdelningschefernas och gruppchefernas tankar om att ge och ta
ansvar framträder åter igen det uppfattade ansvaret för att leverera. Det
är tydligt hur detta styr resonemangen om ansvar. Kravet på prestationer
och leveranser återspeglar sig i gruppchefernas sätt att tänka om ansvarsfrågor. Åsikten att det är viktigt att kommunicera om man inte kommer
att klara målet kommer gång på gång åter. Den ansvarsstyrande normen
säger då att om man tar ansvar, oavsett medarbetarroll, meddelar man i
god tid hur detta krav kommer att kunna efterlevas. Den överordnade
normen säger dock att man ska leverera, vilket är styrande för de flesta
av de genomförda aktiviteterna.
En uppfattning i organisationen är att man som handläggare också
har ett ansvar för sig själv, och sin egen drivkraft, sina arbetskamrater
och sin egen arbetssituation. Det framgår också av en av gruppcheferna
att det både ligger i gruppchefsrollen men också i medarbetarrollen att ta
ett övergripande förbättrings- och utvecklingsansvar vilket det inte syns
mycket av i uppdraget eller arbetsuppgiften för till exempel handläggare
och säljare. Det förbättrings- och utvecklingsansvar som framförallt märks,
är de krav på resultatförbättringar som förväntas av handläggarna och
en anpassning av arbetssättet liksom utveckling av den egna säljkompetensen. Men när icke ansvarstagande diskuteras från chefshåll är det
inte i första hand dessa delar som fokuseras utan det handlar mer om
fokuseringen på arbetsuppgiften och målen. Visserligen är den ansvarsstyrande normen att man ska agera och prioritera så att inte omgivningen
påverkas negativt men i grunden finns normen att uppdraget och målen
alltid ska vara styrande. Den underordnade normen är då att vara tydlig
med att veta och förklara varför det blir som det blir. Ett paradoxalt
antagande är dock att det inte räcker med att leverera måluppfyllelse, det
ställs också stora krav på att leverera ”en helhetsbild”. I båda organisationerna är gruppcheferna, i viss mån, lyhörda för signaler från handläggarna som handlar om att man inte klarar målet. Det viktiga är att diskutera saken och inte smita undan. Det är då visserligen en helhetsbild som
ska levereras men som en gruppchef på Nordea sa:
”Har man ett skäl så har man ju också tagit ett ansvar tycker jag. Jag har
inte kunnat sitta i telefon därför att den här kunden tog så här mycket, då
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har man ju ett ansvar för att man vet varför det blev som det blev. Men vet
man inte, tar man inte ansvar”

Med detta resonemang kommer man alltid att kunna hävda att det finns
ett ansvarstagande så länge det finns något som förklarar varför det blev
som det blev och det är upp till handläggaren att leva upp till detta krav.
Men detta tycks inte slå igenom i företagens syn på vad ansvarstagande
är. Det finns också ett gemensamt ansvar, en gemensamhetsnorm, som
verkar vid sidan av det individuella ansvarstagandet. Gruppcheferna, både
i Nordea och Sitel, är den medarbetarkategori som har på sin lott att
förmedla ledningens budskap och omsätta det i praktiken. Det är
gruppcheferna som hanterar den starka målfokuseringen liksom det också
är de som i sina handlingar förmedlar förväntningarna på det iklädande
ansvaret utifrån det som både de själva samt handläggare och säljare
blivit tillskrivna och ålagda ansvar för. I gruppchefernas beskrivning över
det tillskrivna och ålagda ansvaret framhålls kravet på att leverera men
det framgår också hur gruppcheferna till viss del formar budskapet efter
sina egna normer. Ett exempel på detta är när en av gruppcheferna på
Nordea menar att ”man inte är någon statistiknisse” eller när man anser
sig vara ”mindre inriktad på uppföljning” än de andra gruppcheferna.
De upplever sig också själva ha inverkan på handläggarnas sätt att
ikläda sig ansvar. Gruppcheferna som befinner sig närmast handläggarna/säljarna och kunderna har möjligheter att filtrera ledningens budskap och förtolka de företagsspecifika normerna åt medarbetarna. Det
är därför en roll som kräver stor mognad vilket Brytting menar att ett
moraliskt ansvarstagande också kräver (Brytting, 2001).
Avdelningscheferna upplever ett stort eget ansvar för i princip allt
som rör deras avdelningar. Även om de har tydliga ansvarsområden finns
en tendens till att man ikläder sig ansvar för i princip allt som berör
avdelningen. Man resonerar omkring att det faktiskt i praktiken är möjligt att delegera men liksom gruppcheferna resonerar, kan det bli för dyrt.
Då avstår man hellre. En styrande norm tycks därför vara att ”avdelningschefen är den som är fixaren”. Detta är för övrigt ett resonemang
som kommer tillbaka i säljarnas och handläggarnas sätt att resonera om
gruppchefen, det är denne som ska fixa saker och det är också det ansvaret som gruppcheferna i mångt och mycket känner att de förväntas ta.

6.2.2 De ansvarsstyrande normerna – handläggare och säljare
Även handläggarnas egna beskrivningar över det ansvar som är givet
utgår från förväntningar om ett tillskrivet ansvar som till stor del ”hand-
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lar om att sköta sitt jobb”, arbetsuppgiften och det egna förhållningssättet till medarbetarrollen. Genom att sköta sina ålagda arbetsuppgifter
uppfattar handläggaren att man uppfyller en förväntan om medarbetaransvar. Johansson (1998) beskrev en del av ansvarstagandet som normgivande och att man agerar efter de rådande normerna i företaget. Delvis
tycks handläggare och säljare agera efter företagens förväntningar om
att leverera och prestera. Att sköta sina ålagda arbetsuppgifter utgör därför en stor del av det givna ansvaret även ur handläggarnas perspektiv.
Ett annat sätt att uppfylla förväntningarna om ansvarstagande är att kunna
förklara varför det blir som det blir. Man tar ansvar om man vet varför
det blir som det blir och man tar inte ansvar om man struntar i att ta reda
på varför eller blundar för sitt eget agerande. Ett avsteg från det ansvar
som man vill, kan och får ta, handlar ofta om vilket ansvar som man bör
ta, det vill säga vilket ansvar som är förväntat från de olika aktörerna
inom organisationen. Här präglas organisationen av ett medarbetaransvar
som till stora delar följer den styrningsfilosofi där en ansvarstagande individ är en individ som följer verksamhetens uppställda mål och värderas
utifrån detta.
Det tillskrivna och ålagda ansvarstagandet som inte är direkt kopplat
till någon mer detaljerad arbetsuppgift utan mer till den generella medarbetarrollen kan därför sägas utgå från att man som medarbetare har
hög arbetsmoral och att man sköter sitt jobb, det vill säga sitter tillgänglig i telefonin. När man sköter sitt jobb uppfyller man således en del av
det tillskrivna och ålagda ansvaret. Även om det i ledningens retorik finns
indikationer på ett tillskrivet ansvar som går utanför de direkta
arbetsuppgifterna så finns det ingenting i enhetschefens ord som vittnar
om detta. Medarbetaransvar ur ett handläggarperspektiv, handlar för
honom att sköta sitt jobb och att ha hög arbetsmoral med tydlig tonvikt
på den direkta arbetsuppgiften, vilket överensstämmer med det ansvar
som är tillskrivet och ålagt.
6.2.2.1 Den målcentrala normen
Handläggarna har i stor utsträckning en föreställning om att det från
företagets och organisationens perspektiv förväntas att man ikläder sig
ett måluppfyllande ansvar som hänger ihop med kravet på att leverera
resultat. Dessa förväntningar förmedlas framförallt via enhetschefen och
gruppchefen och det är den senare som genom sitt agerande till stor del
påverkar uppfattningarna om ansvaret för mål och uppföljningen. Det
finns djupt grundläggande idéer om att det som framförallt ska prioriteras är måluppfyllelse och det är tydligt i de flesta av gruppchefernas och
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handläggarnas resonemang. Det är uppenbart i sådana uttalanden som
att; ”Jag uppfattar det som att målet är det viktigaste, det är prio ett”
samt i en diskussion om icke ansvarstagande där det utifrån detta bland
annat kan ta sig uttryck i att icke ansvarstagande är att alltid ligga på en
procent om 30–40 % i kundtid. Nordeas intention om att medarbetarna
ska följa 70/30 regeln och nå detta mål är tydligt implementerat både i
gruppchefernas och handläggarnas tankar och handlingar. Man tar sitt
ansvar i arbetsrollen genom att svara i telefonen och ge service och support till kunderna. Tankarna om icke ansvarstagande utgår på ett tydligt
sätt ifrån callcenterpraktiken då handläggarnas resonemang framförallt
utgår från 70/30 regeln. Ansvarstagandet blir på så sätt precis så begränsat och avskiljt till arbetsuppgiften och det är i detta sammanhang företagsledningen som har angett omfattningen både på det tillskrivna, ålagda
och iklädande ansvaret. Men även om den målrelaterade normen är vägledande finns det andra normer som också är centrala för handläggarens
handlingar.
Handläggarna på Nordea har en ansvarssyn som i vissa avseenden till
stor del överensstämmer med företagets, och de personer som representerar företagsledningens bild, av de gängse förväntningarna på ansvarstagande. Att man har ansvar för att leverera ett resultat och att göra det
på ett sådant sätt som företaget förväntar sig återkommer även i
handläggarnas tankar om ansvar. Men det finns också en medvetenhet
om att de regler som företaget stipulerat inte alltid är förenliga med hur
man som handläggare vill ta ansvar. Bilden över handläggarnas vilja och
förmåga till ansvarstagande är mer komplex än vad det ansvar som är
dem tillskrivet visar. Ansvarstagande för kunder, kollegor och sig själv
vidgar bilden över förhållningssättet till ansvarstagande, på ett helt annat sätt än vad företagsledningen uttryckligen förväntar sig av handläggarna. Många av handläggarna uttrycker att man har ansvar för att kunden också ska bli nöjd vilket ibland kräver ett iklädande som går utanför
det ansvar som handläggaren är tillskriven. Vissa samtal kräver ett administrativt arbete efter avslutat samtal som inte ryms inom tidsramarna
och det tillskrivna och ålagda ansvaret. De, i vissa fall komplexa kundärendena, överensstämmer inte med normen att handläggaren på ett relativt rutinartat sätt ska ”mata samtal” och expediera kundärenden på
löpande band. I vissa situationer anser sig handläggaren vara tvingad att
handla på ett sätt som följer en annan norm för ansvarstagande än vad
företaget har sagt ska gälla. Det handlar då om ett iklädande ansvar och
ett handlingsutrymme som handläggaren själv anger omfattningen på.
De tillsägelser och konsekvenser som blir resultatet av att kunden foku-
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seras utifrån handläggarens värderingar, rättfärdigas och förklaras också
med kunden och dennes behov.
Ur företagsledningens perspektiv styrs en ansvarstagande säljare utifrån det egna individuella resultatet och strävar efter att förbättra detta.
Man anpassar då sitt arbetssätt efter målet. Man ikläder sig ansvar för
det som i princip är tillskrivet och ålagt. Åtminstone är det den övergripande norm som tydligt medverkar i det ansvar som säljaren faktiskt
ikläder sig. Att inte ta ansvar gentemot målen utgår i de flesta medarbetares
resonemang från att inte försöka. Det är en ”ansvarssynd” att inte försöka. När någon gång på gång inte lyckas att nå sina mål så är det en
tillgång med readytime-målet menade en avdelningschef på Sitel. Det visar hur säljaren har försökt trots att denne inte nått riktigt ända fram.
Även gruppcheferna i Sitel tycker att det i bedömningarna av säljarnas
ansträngningar också ska ingå hur man faktiskt har försökt. I detta läge
ikläder man sig ett ansvar som tar stor hänsyn till hur säljaren och medarbetaren förhåller sig till sin arbetsuppgift och sitt mål. Ansvarstagandet är då styrt av normen att försöka i förhållande till målet. Så länge
man försöker tar man ansvar.
Säljarna och handläggarnas tillskrivna och ålagda ansvar handlar
mycket om att nå sina mål och visa resultat, liksom att följa regler. Detta
är också någonting som går igen i säljarnas uppfattningar om det egna
ansvaret. Till viss del finns också en uppfattning om att man har ansvar
gentemot gruppen, vilket dock är präglat av det tillskrivna ansvaret för
resultatet och reglerna. Ansvaret mot gruppen och kollegorna handlar då
också om prestation. Man upplever sig i viss mån vara ansvarig för att
hela gruppen ska prestera för att man inte i något hänseende ska drabbas
av några negativa konsekvenser. Detta är särskilt tydligt då man kommer
in på diskussionen om säljtävlingar i Sitel och det är inte ansvarstagande
att ”smita undan” eller att ”lita på att andra säljer”.
6.2.2.2 Den kundcentrala normen
Handläggaren på Nordea upplever ansvar för kunden, vilket går utanför
det tillskrivna och ålagda ansvarets ramar. För trots att man pratar mycket
om kunden och kundfokus så har ledning och handläggare olika syn på
vad kundfokus är. Deras normer och värderingar rörande kunden har
helt olika utgångsläge. Den siffra som handläggarna hela tiden strävar
efter, visar att man har pratat med kund men inte hur man har gjort det
eller vad man har åstadkommit. Det är en styrning som inte överensstämmer med handläggarnas tankar om vad ansvarstagande är. Följande
citat får exemplifiera detta:
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”Mitt personliga ansvar är viktigare i vissa situationer, som idag till exempel. Kunden hade ringt fyra gånger och inte fått någon hjälp, då lägger jag
bort kundtiden och istället hjälper kunden och hade jag inte gjort det så
hade flera irrat runt omkring och naggat på sin kundtid, nu gjorde jag
det.”

Synen på vad som är kundtid är en avgörande skillnad mellan företagets
uppfattning och handläggarnas. Det får konsekvensen att man som handläggare i Nordea ofta loggar ur sig för att göra klart ett kundärende.
Förmåga finns men vilja och tillåtelse kan i vissa fall, och ur någon aspekt, brista. I handläggarens fall tar sig ansvaret för kunden ofta uttryck
i en ”överservice” enligt ledningens sätt att beskriva handlingen medan
handläggaren själv drivs av normen ”att få göra klart ett kundärende”.
Att få göra klart ett kundärende och att hjälpa kunden på ett plan som
går utanför de gängse ramarna är ett ansvar som handläggaren anser sig
ha även om man är väl medveten om att detta går emot den interna
styrningen. Att ta ansvar gentemot kunden blir i det sammanhanget något man gör utöver vad som är tillskrivet och ålagt i medarbetarrollen.
Konsekvensen för den interna styrningen blir i detta fall att handläggaren ofta är tvingad att sätta sig i ej redo-läge vilket påverkar kön med
väntande kunder negativt. Ledningens motiv till att inte ge kunden denna
överservice är därför i första hand att det stör bemanningsplaneringen
som är noga anpassad efter kundtillströmningen. Handläggaren kan ta
fler samtal om man istället hanterar kundärendet på ett, som enhetschefen i Nordea menar, mer effektivt sätt. Kunden blir på så sätt en betydelsefull medaktör i det ansvar som handläggaren ikläder sig. Kunden är
utifrån den synvinkeln också en medaktör i det medarbetaransvar som
skapas (jfr Hällsten & Tengblad, 2002). Samma resonemang ligger till
grund för spänningen som råder mellan ledningen och handläggarnas
inställning till att vara stöd och support till varandra i den vardagliga
arbetssituationen. Handläggarens inställning är att man ska hjälpa varandra och den kollegiala andan är i detta sammanhang stor.
6.2.2.3 Den kollegiala normen
Ett flertal av de intervjuade handläggarna och säljarna uttrycker ett stort
kollegialt ansvar, vilket är en framträdande del av ansvarstagandet bland
medarbetarna. I handläggargruppen på Nordea är detta en stor del av
ansvarstagandet och därmed en del av det medarbetaransvar som man
vill ta. Medarbetaransvaret är framträdande mellan kollegor och gruppen betyder då mycket. Ansvaret tycks växa fram i organisationen och i
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linje med detta menar Hällsten att ”att skaffa sig” innebär att ta ansvar
utöver de regler och bestämmelser som är utfärdade för att lösa en praktisk situation (Hällsten; 2003: 186). Det uppstår ständigt praktiska situationer där kollegan bredvid, eller i närheten, är en trygghet och ett
stöd. Man frågar oftast den närmaste tillgängliga kollegan istället för att
gå till gruppchefen som reglementet säger. Det tycks också finnas en norm
inom gruppen som talar för att man ska hjälpa varandra vilket är tydligast i Nordea:
”Gentemot sina kollegor är det inte att ta ansvar att bara tänka på sig
själv och strunta i andra. Att tänka på sig själv i det här fallet är att bara
bry sig om kundtiden. Ja man måste se till människan, att svara att man
har så dåliga siffror att man inte har tid att hjälpa någon annan, det är att
inte ta ansvar gentemot kollegorna”.

I sin studie av etik inom hemtjänsten så menar Silfverberg att vårdbiträdenas skapande av normer utgår från att ”de värnar de sociala värdena i
verksamheten som de upplever hotade av tayloriseringen” (Silfverberg;
1996: 121). Den näringslivsinfluerade organisationen tar ifrån personalen deras handlingsfrihet genom att vara fokuserad på enkla lösningar
istället för på övergripande principer. I dessa lägen menar Silfverberg att
vårdpersonalen argumenterar utifrån människors rätt till omsorg på egna
villkor. Tilliten till hemtjänsten naggas i kanten då deras språkdräkt helt
präglas av tid och pengar. Genom att använda sin egen handlingsfrihet
gör de aktivt motstånd mot den förhärskande ledningsfilosofin. På samma
sätt kan medarbetarna inom Nordea sägas trotsa de regler som ledningen
satt upp då de i så pass stor utsträckning hjälper sina kollegor eller tar ett
extra stort ansvar för kunden i vissa lägen. Att protestera genom att hävda
sina värderingar blir ett sätt att ikläda sig ansvar som går utanför de
stipulerade reglerna.
Avdelningscheferna inom Sitel menar visserligen också att man ska
hjälpa varandra och att man som medarbetare ska ta detta ansvar. De
som varit med i företaget ett tag kallar detta för ”Sitelanda”.
Avdelningscheferna menar då att man ska hjälpa sina kollegor och ställa
upp för varandra genom att aktivt hjälpa varandra till ”det rätta beteendet”. Kollegor emellan ska stötta varandra till att agera i enlighet med
företagets regler, vilket man till exempel inte gör om man läser Aftonbladet på nätet eller ringer privatsamtal. Kollega till kollega uppmuntras till
att kontrollera varandra.
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6.2.2.4 Den egocentrala normen
Det finns också uppfattningar i handläggarnas och säljarnas beskrivningar
över vad man gör och hur man ser på sitt arbete, där det framgår att man
i det monotona, faktiskt också har ett ansvar gentemot sig själv. I Hällsten och Tengblads beskrivning över medarbetaransvar och medarbetarskap är också familjen och den egna individens intressen en del av det
medarbetaransvar som de beskriver. I callcenterpraktiken så tar sig det
iklädande ansvaret uttryck genom att man ibland sätter sig och läser Aftonbladet en stund eller surfar på Internet ett tag, därför att man anser
att man har ansvar för att orka i längden. Detta är ett ansvarstagande
som i princip går utanför det tillskrivna och ålagda ansvaret och som
dessutom är kontrarationellt gentemot det tillskrivna ansvaret för att leverera, åtminstone vid en första anblick. Ur en annan synvinkel är även
den egocentrala normen närvarande när handläggaren lever efter mottot,
att få göra klart ett kundärende. Det är viktigt för den personliga tillfredsställelsen att få göra klart, även om det resulterar i ett agerande som
inte går i linje med företagets syn på det tillskrivna kundansvaret för att
leverera.

6.2.3 Sammanfattning av de ansvarsstyrande normerna
Avdelningschefer, gruppchefer och handläggare/säljare agerar dels utifrån gemensamma normer, framförallt gäller detta den målcentrala normen, men också dels ifrån divergerande normer. Den målcentrala normen styr samtliga aktörer i organisationen, om än på olika sätt. Den
kundcentrala normen finns hos samtliga aktörer men det är olika värderingar av kunden som medverkar i ansvarstagandet. Beroende på vems
perspektiv man ser utifrån så får den kundcentrala normen olika betydelse. Ledningens värderingar om att behandla kunder snabbt och effektivt, liksom att alltid prioritera telefonin, följer ett snävare styrningsperspektiv medan handläggarnas handlingar också tycks vara påverkade
av ”att få hjälpa kunden på ett kvalitativt sätt” och ”att få göra klart ett
kundärende”. Den kollegiala normen utgår från att man, kollegor emellan, ”bör hjälpa varandra” och på så sätt agera på ett trevligt och hjälpsamt sätt men också ”ta ansvar för utformningen av sin arbetsdag”. Den
egocentrala normen präglas av att man ska ”hålla i längden” och att man
gör ett bättre jobb om man tillåts ett visst frihetsutrymme. Men det är
också ett sätt att ta ansvar för sin egen arbetsdag.

185

Manus/helén

185

05-03-18, 14.08

6.3 Det iklädande ansvaret –
ansvarstagande i callcenterpraktiken
När man analyserar de normer som är framträdande i callcentermedarbetarens handlingar är det tydligt att norm och handling är nära
sammanflätade. Det ansvar som medarbetarna ikläder sig visar sig också
i deras handlingar. I gruppchefernas beskrivningar över vad man har ansvar för i Nordea så framkommer ett omfattande krav på att klara uppdraget och genom detta ikläda sig ansvar gentemot företaget och chefen.
Detta iklädande utgår på ett tydligt sätt från det tillskrivna ansvaret för
att leverera och lönsamhetsnormen. De empiriska iakttagelserna visar
flera handlingar där ansvarstagande är centralt men att man ändå styrs
av andra normer och grundläggande idéer i ansvarstagandet, vilket ibland leder till ett annat utfall än det som företaget avsåg. Om det tillskrivna och ålagda ansvaret ges av företaget genom medarbetare i ledande ställning, så formeras det iklädande ansvaret dels efter detta men
också efter att iklädandet ”inriktas på individers eget tagande av ansvar
i specifika situationer” (Hällsten, 2003: 76), vilket innebär att iklädandet av ansvar också kan ta sig olika uttryck beroende av situation.
Ansvarstagandet som framgick från den empiriska undersökningen i
Nordea vittnar om ansvarstagande med utgångspunkt i att leverera resultat, följa regler, ”flagga upp” att man inte kommer att kunna leverera,
se till kundens bästa, se till kollegans bästa och se till den egna personens
bästa. I Sitel så tycks ansvarstagande handla om att nå sina säljmål, följa
regler, säga till om man behöver hjälp och att vara en bra arbetskamrat.

6.3.1 Det iklädande ansvaret –
avdelningschefer och gruppchefer
Leverera resultat, nå säljmål och följa regler
Det tillskrivna och ålagda ansvaret utgår från att man ska leverera. Genom att leverera och redovisa ikläder sig avdelningschefer och gruppchefer också ansvar gentemot företaget. Men redogörelserna över hur
man tar ansvar och hur man till exempel i Nordea beskriver ”att man
inte är någon statistiknisse” visar också något annat. Samma sak gäller
för avdelningschefer och gruppchefer inom Sitel, det finns ett tillskrivet
ansvar för att leverera. Samtidigt visar gruppchefer och även handläggare och säljare tydligt att gruppchefsrollen i sig är viktig för ansvarstagande inom gruppen. Beroende på förhållningssättet till gruppchefsrollen
så bidrar man till det medarbetaransvar som skapas. När gruppcheferna
i Nordea själva beskriver sin arbetsfunktion och rollen i organisationen
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är det tydligare fokus på ansvaret gentemot handläggarna och gruppen.
Det tillskrivna ansvaret utgår visserligen från kravet på att leverera medan
de egna beskrivningarna av rollen och hur man själv beskriver sig ta ansvar, framförallt poängterar handläggarnas välmående. Rollen beskrivs
delvis som ”stöttande och hjälpande”, ”man ska se till att alla mår bra”,
”man ska få dem att trivas, det är inte så kul alltid i telefonen”.
När gruppcheferna talar om sin egen arbetsroll är det tydligt fokus på
ansvaret gentemot handläggare och gruppen. Gruppcheferna i Nordea
liksom i Sitel, ger i de verbala beskrivningarna, en bild av att man inte
alls utnyttjar de möjligheter till kontroll som faktiskt finns vilket på ett
sätt beskriver ett agerande som grundas i andra värden än de av företaget
uppsatta målen. I Sitel talar man om att man alltid har ett stort ansvar
gentemot människan så fort man får ett chefsansvar och i Nordea är man
väl medveten om ”att det inte alltid är så roligt i telefonin”. Andra handlingar och uttalanden visar dock att ansvaret gentemot chefen och de mål
som är stipulerade också har en mycket framträdande betydelse i
förhållningssättet till sin gruppchefsroll. Gruppcheferna upplever dock
att det är svårt att kunna ta ansvar på ett sådant sätt att ”alla blir nöjda”
men att detta är vad man strävar mot.
Avdelningscheferna upplever att de tar ett stort ansvar för allt som
händer inom deras avdelningar även om de många gånger är av den åsikten att det från början inte var deras ansvar. Utifrån beskrivningarna
framkommer ett omfattande ansvar för att ”se till att allt fungerar” och
att det ”blir ekonomi i projekten”. Avdelningschefen ikläder sig således
ett ansvar utifrån det som är tillskrivet på ett tydligt sätt men tycks också
ikläda sig ansvar för sådant som man redan har delegerat ansvaret för.
En avdelningschef beskriver sin arbetsdag:
”Man kommer in och går igenom vårt tidsregistreringssystem för gårdagen. Jag brukar kontrollera mina gruppchefer att alla in- och utstämplingar
ser riktiga ut, jag gör bara en hastig överblick över säljarna då och då och
ser att det ser OK ut. Det tar väl en 20 minuter kanske. Sen kollar jag
alltid resultatet för gårdagen, det tar ju allt från 5 minuter till två timmar”

Detta iklädande ansvar tar sig bland annat uttryck i att man varje dag
kontrollerar alla in- och utstämplingar liksom man kontrollerar resultatet för föregående dag. Ansvaret är givet gruppchefer och säljare men det
kräver ur avdelningschefens perspektiv ändå en viss uppföljning. Det förväntas en kontroll på resultatet som tar sig uttryck i avdelningschefernas
sätt att ikläda sig medarbetaransvar i sin chefsroll. Man ikläder sig an-
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svar på ett samvetsgrant sätt och normen är då fortfarande målen och
lönsamhet. Detta visar sig också i ett annat av de exempel som
avdelningscheferna beskriver. Där är det tydligt hur konsekvenserna av
att inte ikläda sig ansvar för i princip allt som har med uppgiften att göra
många gånger styr hur man agerar och ikläder sig ansvar i sin chefsroll.
”I min roll skulle jag säkert kunna skjuta över ansvaret på någon annan i
mycket av det vi har pratat om, t.ex. om det är fel på någon dator så kan
jag skylla på någon annan och inte fixa detta men jag har nog ganska hög
ansvarskänsla och om inte jag löser det så kommer det inte att bli gjort.
Eller till exempel om det fattas personal så måste jag se till att vara stöd så
att jag har gjort allt jag kan för att vi ska få personal. Man kan inte säga
att man beställde i tid. Det slår tillbaka på mig i alla fall”

Avdelningscheferna ikläder sig till viss del ansvar för det man egentligen
upplever att någon annan är tillskriven ansvar för, vilket ofta sker med
ledning av att det drabbar en själv i alla fall. Precis som avdelningscheferna upplever gruppcheferna att de tar ett helhetsansvar för att det inte
bara ska fungera för den egna gruppen utan också för företaget som
helhet. Det tar sig uttryck i att man har tagit på sig ett ansvar för att säga
till om någonting är fel eller om man uppmärksammar att någon inte
agerar efter de stipulerade reglerna.
Avdelningscheferna på Sitel upplever ofta att de så gott som alltid får
ta konsekvenserna vid icke handling och menar att de alltid måste vara
med och bevaka det som händer och ”fixa problem”. Man ikläder sig till
viss del ansvar för det man egentligen upplever att någon annan är tillskriven ansvar för. Om man inte ikläder sig ansvar för sådant som inte är
direkt tillskrivet så slår det ändå tillbaka på en själv som en av dem uttrycket det.
Meddela hur man ligger till
I Nordea är det tydligt att normen att ”flagga upp” är central i enhetschefens filosofi och att detta är genomgående i hela organisationen. När
gruppcheferna i Nordea meddelar att man inte kommer att fixa det här
så ikläder man sig ansvar genom att kommunicera detta i god tid och ha
bra argument varför. Men detta är inte någonting som drivs av de egna
normerna utan det är mer eller mindre förväntat att det ska gå till på det
sättet. Även i Sitel finns förväntningar om att gruppchefen kommunicerar
med avdelningschefen om problem i projektet eller med någon i gruppen.
Kommunikationen indikerar ansvarstagande i båda organisationerna.
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Kunden
Avdelningschefer och gruppchefer ikläder sig i första hand ansvar utifrån
det ansvar som är dem tillskrivet och ålagt. I Nordea till exempel, har
man som gruppchef ett oerhört stort ansvar för att se till att bemanningsplaneringen är exakt anpassad efter den rätta kundtillströmningen. Det
blir på ett sätt både gentemot målet, arbetsuppgiften och kunden som
man då ikläder sig en ansvarstagande roll. Synen på kunden är i första
hand med utgångspunkt i företagets norm om att klara de mål som är
uppsatta.
Kollegan
Ännu en ansvarsstyrande norm kan uttolkas från diskussionerna om vad
icke ansvarstagande är. Det handlar då om handläggaren/säljaren och
dennes kollegor. Den kollegiala normen är betydligt mer närvarande i
handläggargruppen än i gruppchefsgruppens resonemang om ansvarstagande, vilket också tar sig uttryck i konkreta handlingar. ”att strunta i
andra och bara köra med skygglappar på” är ett agerande som andas icke
accepterat agerande kollegor emellan medan det stämmer väl överens
med ledningens sätt att styra verksamheten. För att uppfylla företagets
regel om 70/30 är det egentligen inte möjligt att ta hänsyn till kollegor,
kunden eller den egna personen på det sätt som medarbetaren många
gånger anser vara nödvändigt. Fokus bör alltid ligga på målet. Den vägledande kollegiala normen visar sig i det iklädande ansvaret genom att
handläggaren i sitt vardagliga arbete ofta sätter sig i ej redo-läge för att
hjälpa en kollega eller kund som har behov av det. Det iklädande ansvaret blir på sätt och vis en realisering av de normer som handläggarna
skapat gemensamt med de övriga aktörerna i callcenterpraktiken. Att i
arbetssituationen då enbart agera efter regeln om kundtiden går inte i
samklang med rådande värderingar avseende kollegorna. Det är situationen som bidrar till att man i första hand inte kan tänka på företagets
regler om måluppfyllelse. Det finns situationer då detta får stå tillbaka
för handläggarens behov av att följa de egna värderingarna till förmån
för kollegan. I Sitel är det uppenbart att det ofta enformiga och rutiniserade
säljarbetet ändå ställer höga krav på medarbetare som är skickliga på
säljargument och säljteknik och som tar ansvar för sin egen utveckling
inom dessa områden. Det är viktigt att orka och att ha motivation till att
göra samma sak dag efter dag och ta ett personligt ansvar för att det sker
på ett resultat inriktat sätt. Här har också gruppchefen ett stort ansvar då
det ingår i hennes direkta arbetsuppgifter att arbeta med säljarnas resultat och motivation. En vanlig uppfattning bland gruppcheferna på Sitel
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är att de finns där för att resultaten ska bli så bra som möjligt och att
detta sker genom att de uppmuntrar och stöttar säljarna i deras arbete.
Det handlar delvis också om, precis som i Nordea, att som handläggare
och säljare ha förmåga att ställa om och lära nytt då uppdragen förändras och, i Nordeas fall, produkterna utvecklas. Det ansvar som man ikläder sig handlar då till stor del om att stötta människor och som anledning anges det faktum att alla individer är påverkade av det som händer
på arbetet. Ledarskapet är ett förtroende som ska förvaltas. Det finns
också föreställningar från gruppchefernas sida om att rollen kräver en
stor anpassningsförmåga i olika situationer och till människor. Hur man
ikläder sig ansvar i rollen som gruppchef påverkar också gruppens iklädande av ansvar inför uppgifter. I Sitel handlar det mycket om att vara ett
föredöme i sin grupp. Att ikläda sig ansvar på ett sådant sätt att man blir
ett medarbetarföredöme är ett praktiskt uttryck för ansvarstagande i
gruppchefsrollen.
Den egna individen
Avdelningschefer och gruppchefer redogör inte mycket för ansvaret man
också har gentemot sig själv. Detta är inte heller något som är tydligt i
deras övriga beskrivningar över ansvarstagande eller icke ansvarstagande.

6.3.2 Det iklädande ansvaret – handläggare och säljare
Leverera resultat, nå säljmål och följa regler
Det iklädande ansvaret handlar bland annat om hur man hanterar de
höga kraven på måluppfyllelse liksom kravet på den kontinuerliga
uppföljningen. Det tar sig uttryck i att människor ständigt försöker förbättra sig och leva upp till kraven. Att sitta tillgänglig vid sin dator är den
handling som framförallt uppskattas av företagsledningen, vilket genomgående också visas i ledningens, men även gruppchefernas, retorik. Det
ställs annars krav på att handläggarna förklarar och rättfärdigar ett annorlunda handlande och hur dessa förklaringar tas emot är upp till gruppchefen att avgöra, eftersom det är till den närmaste chefen som förklaringarna riktas. Man saknar också till viss del återkoppling som man
tycker sig vara berättigad. Det handlar då om bekräftelse och en värdering av det arbete man utfört som säger något mer än vad måluppfyllelse
medger. En handläggare på Nordea uttrycket det enligt följande:
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”Måluppfyllelsen säger ju ingenting egentligen man vet ju hur dagarna
har varit, det är mer en personlig återkoppling. Vissa blir fixerade vid
siffran, når man 70 % ja då var jag bra, jag nådde inte 70 %, nähä, då var
jag dålig.”

Trots typen av mätning och kontroll av ”hur man sköter sig” väljer ett
flertal av medarbetarna på Nordea att ofta och kontinuerligt gå utanför
det tillskrivna och ålagda ansvaret och istället ikläda sig ansvar för andra
områden än det som går att finna i arbetsbeskrivningar, målsättningar
och policies. Det handlar framförallt om ett iklädande ansvar gentemot
sina kollegor, men också för kunderna. Ledningen anser inte att detta är
oväsentligt men det är tydligt att normen för hur man anser att kunden
ska behandlas är en av de avvikande normerna mellan ledningens och
handläggarnas syn på kunden. Det tillskrivna ansvaret för att leverera
och att allt man gör är synligt, märks också tydligt i säljarens agerande.
Det skedde till exempel en förändring i agerandet när man på Sitel införde readytime-målet, man återgår idag snabbare till att vara inloggad.
”Första dagarna var det tufft i och med att man redan hade pressen på sig.
Man har ju avslutsprocent och man har krav på sig hur många i timmen
man ska sälja och sen kom det tredje målet som ett lock över det hela. Nu
skulle man vara i telefonen hela tiden och det kändes som man inte riktigt
fick andas ut. Nu klickar man inte bort sig utan man känner den pressen.
Jag får ta det här, så det blir gjort, förut kanske man sålde och sen stannade man av ett par tre fyra minuter, tyckte det var skönt, pratade lite med
kompisen bredvid, och sen körde man igång igen. Nu känner man pressen
att så fort man har sålt springer man till tavlan skriver upp sig där och sen
springer man tillbaka för att klicka igång sig igen, det har blivit annorlunda”

När man tar ansvar så gör man det visserligen genom att prestera och
uppfylla sina mål men det handlar också om att ta ansvar gentemot gruppen. Det finns från Sitels sida en förväntan om ett medarbetaransvar, ett
iklädande av ansvar, som delvis är format utifrån det tillskrivna ansvaret
om att följa regler. Det tar sig från ledningens sida uttryck i att man vill
att säljarna hela tiden vaktar på varandra i gruppen, och säger till varandra om man inte agerar efter reglerna. Detta tycks uppfattas olika av
medarbetarna, en del tycker att det känns konstigt medan andra accepterar.
Det finns också en uppfattning om att det personliga ansvarstagandet
ökar då man blir utsedd till uppdrag och tillskrivna ett ansvar som ligger
utanför den direkta telefonin. Uttalanden som rör de vidgade ansvar-
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sområdena går även de i linje med att man gärna vill utveckla sig och sina
arbetsuppgifter och gärna göra något annat än ”att bara sitta och ta emot
samtal”. Samma uppfattning finns i Sitel, där man menar att ett större
ansvar, kopplat till funktionen och arbetsuppgifterna leder till att man
tar ett större ansvar i ”medarbetarrollen”. Denna uppfattning delas av
Johansson (1998), där ett resultat av att bli kallad ”ansvarig” också leder till att man i större utsträckning uppfattar sig som ansvarig. Att få
ansvar eller att ha ansvar, leder till att man är ansvarig. Hällsten (2003)
menar dock att det inte räcker utan att det viktigaste är hur man tar
ansvar, vilket inte behöver ha att göra med att man har ansvar.
Meddela hur man ligger till
Att ikläda sig ansvar gentemot företaget och den arbetsuppgift man huvudsakligen ska utföra, innebär att man i båda företagen bör kommunicera de problem man har angående att nå mål och att leverera i tid. De
uppföljningsverktyg som båda organisationerna kan erbjuda utgör också
möjligheter att förklara varför man inte kommer att kunna prestera det
förväntade resultatet. Gruppchefens sätt att hantera uppföljningsverktygen
och kommunikationen med handläggaren eller säljaren är då viktigt. Flera
av handläggarna och säljarna menar att detta är avgörande för hur man
kommer att agera i olika situationer.
Kunden och kollegan
I Johanssons resonemang ingår både en frihets- och kontrolldimension,
vilket hon menar kan vara ett sätt att beskriva ansvarstagandet (1998;
321). I det ansvar som handläggare och säljare är tillskrivna saknas vid
första anblicken frihetsdimensionen helt. Det är ett kontrollerat och begränsat arbete och det finns inget i det tillskrivna och ålagda ansvaret
som ger utrymme för egna överväganden. Kontrolldimensionen i Johanssons resonemang handlar om att göra det som förväntas av omgivningen.
Det tillskrivna och ålagda ansvaret är framförallt inriktat på ett kravfyllt
ansvarstagande, som har med måluppfyllelse samt regelföljande att göra.
Frihetsdimensionen är upp till medarbetaren själv att skapa, vilket betyder att man måste använda sin handlingsfrihet. Frihetsdimensionen finns
inte i säljarens eller handläggarens arbetsmässiga förutsättningar utan de
skapar den till viss del själva. I och med att det tillskrivna och ålagda
ansvaret från företagets håll är så begränsande och trots dess omfattning,
skapar handläggarna i viss mån sitt eget spelrum. Man vill ta ansvar och
agerar som en ansvarstagande medarbetare men delvis utifrån andra normer än företagets.
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Den egna individen
Något tillskrivet eller ålagt ansvar för handlingar som genomförs med
den individuella medarbetaren i fokus finns från företagets sida inte.
Däremot så kan man i gruppchefernas agerande se att man många gånger
svarar på ett behov genom att åsidosätta målen. Silfverberg som menar
att detta är ett av de kännetecknande dragen i det iklädande ansvaret,
menar att individernas behov i konkreta situationer då är en aspekt att ta
hänsyn till. Handläggarna på Nordea menar att man ibland måste åsidosätta målen och arbetsuppgiften och istället ikläda sig ett ansvar gentemot sig själv, av den enkla anledningen att man ska orka i längden. I Sitel
så finns det regler som hanterar till exempel Internetanvändning och en
av avdelningscheferna menar då att det är ”bättre att gå och ta ett glas
vatten” än att surfa om man känner att man inte orkar. I en diskussion
med en av säljarna på Sitel så framkom att ett visst ansvar för att spendera den egna tiden på arbetsplatsen var förväntat:
”Det här att man känner sig lite vaktad, till exempel jag satt igår och la
patience medan jag väntade på att få samtal eftersom datorn ringer upp
och just då gick det jättesegt och det är ju hopplöst att bara sitta och glo
rakt ut i luften. Då kom det en och sa till, det där vet du att du inte får
göra, det var någon slags gruppchef men inte vår, och då kändes det som
jag var tillbaka på mellanstadiet. Han sa också att jag hoppas att jag inte
behöver säga till dig igen och jag svarade bara att det ska du väl inte
behöva göra. Det kändes som han ville visa lite vem det var som bestämde
och visst jag vet att man inte får göra det men samtidigt inverkade det inte
på jobbet, det gjorde liksom ingenting.”

6.3.3 Sammanfattning – det iklädande ansvaret
Det ansvar som medarbetaren upplever att man har ansvar för går i vissa
avseenden utanför det ansvar som är tillskrivet och ålagt av ledningen. I
gruppchefernas fall är det ett iklädande ansvar både utifrån det tillskrivna
ansvaret för att leverera men också för medarbetarna i gruppen. Rollen
fokuserar på gruppen och individen medan det tillskrivna ansvaret till
viss del handlar mer om att redovisa uppåt i organisationen. Rollen som
gruppchef och hur man ikläder sig ansvar i gruppchefsrollen, har också
inverkan på det ansvar som handläggarna i gruppen upplever att de vill
ta.
Som handläggare och säljare är man tillskriven och ålagd ansvar för
att leverera, följa regler och att presentera ett förhållningssätt. Men man
ikläder sig också ansvar utifrån andra normer än vad det tillskrivna ansvaret medger och det handlar då om att hjälpa kollegor och kunder
utöver vad som är tillskrivet och ålagt ansvar i handläggarrollen. Det

193

Manus/helén

193

05-03-18, 14.08

handlar om hjälp till en kollega i vardagliga situationer men också service till en kund som kundtiden egentligen inte tillåter. Till viss del ikläder man sig också ett ansvar gentemot sig själv de gånger som man faktiskt bryter mot en regel eller åsidosätter målet. Detta är tydligare i Nordeafallet än i Sitel men det anses även i Sitel vara av vikt att man agerar på
ett kamratligt sätt.

6.3.4 Sammanfattning av beskrivningarna
över det tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret
Det tillskrivna och ålagda ansvaret i callcenter är till viss del ett begränsat ansvar som framförallt utgår från uppdraget och kravet på att leverera resultat. Arbetsuppgiften är den största delen av det tillskrivna ansvaret i handläggare och säljarrollen. Även förhållningssättet till sin medarbetarroll har medarbetarna blivit tillskrivna ett omfattande ansvar för,
det finns ett rätt sätt att agera rätt i sin medarbetarroll. Men man verkar
till viss del också styras av andra normer än de som representeras i de av
företaget, formulerade reglerna och kraven på måluppfyllelse. Genom
att logga ur sig och prioritera annat än det tillskrivna och ålagda ansvaret för måluppfyllelse visar medarbetarna att man också är beredd att ta
ett vidare ansvar i sin arbetssituation. Detta ansvar formulerar man delvis omfattningen av själv. Som medarbetare ikläder man sig således ansvar för målen, kunden, kollegan och sig själv utifrån de behov som man
uppfattar i situationen.

Figur 8. En resultatsammanfattning utifrån beskrivningarna av medarbetaransvar

194

Manus/helén

194

05-03-18, 14.08

Den kommande delen av analysen fokuserar på hur vi kan förstå det
medarbetaransvar som skapas utifrån tanken om att det sker mellan olika
aktörer och att det tillskrivna/ålagda ansvaret för aktörernas handlingar
tillsammans med normer och idéer medverkar till det iklädande ansvar
som skapas. Här utgår analysen från att ansvar är normrelaterat (Bovens, 1998; Johansson, 1998) och att det också är någonting man tar för
sina handlingar trots att det inte är tillskrivet. Det finns en ständigt närvarande ansvarighet (Mouritsen, 1997; Lindholm, 2003) som inte handlar om det ansvar som människor har fått utan om det ansvar som man
”skaffar sig” (Hällsten, 2003).

6.4 Medarbetaransvar – samspelet mellan
det tillskrivna/ålagda ansvaret, de ansvarsstyrande
normerna och det iklädande ansvaret
Både i Nordea och Sitel finns en tydlig och klar uppdelning mellan funktioner och arbetsroller. I detta avseende är det tydligt att organisationerna har ett klart och tydligt system av tillsägelser och det finns ett
experttänkande och ”ett rätt sätt” att sköta sina arbetsuppgifter på och i
övrigt agera i sin medarbetarroll. Den tayloristiska principen bygger också
på att förhållanden styrs hierarkiskt. Resultat- och kvalitetskontroll sker
”uppifrån” av särskilt utsedda och utbildade kontrollanter, så också i
callcenterkontexten. Detta visar sig bland annat i det coachning – och
säljskolesystem som man har i Sitel. Förändringar och omarbetningar
sker då i samråd med dessa kontrollanter, vilket underminerar både
medarbetarens och kundens roll i sammanhanget. Experttänkandet är
därför mycket tydligt i dessa verksamheter. Hela upplägget med coacher
som medlyssnar och kommer med goda råd om hur arbetet och säljsamtalet kan göras effektivare, innebär en syn om att vissa är experter
och andra är underordnade detta. Johansson (1998) kallade det för ”ett
slutet system av tillsägelser och instruktioner”. Det är också tydligt att
kontrollen är hierarkisk i sin karaktär och att det blir en slags ”katten på
råttan-övervakning”. För att rättfärdiga detta system menar både
avdelningschefer och gruppchefer i Sitel att omständigheterna är speciella, då det är såpass unga människor som arbetar där, vilka många gånger
aldrig varit ute på andra arbetsplatser. Det framkommer dock i säljarnas
redogörelser att detta ibland känns som ett förmynderi och uppfostringsagerande som ”många vuxna aldrig skulle acceptera”. Det finns ett snävt
utrymme för att ta ett eget och personligt ansvar. I Sitel finns ett system
med lagansvariga som ska fungera som gruppchefens förlängda arm då
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denne inte är närvarande. Det är tydligt att man hela tiden anser att kontroll behövs samtidigt som man också kan se det som att det personliga
ansvaret på detta sätt urholkas i den typen av system (jfr åter igen Johanssons och Tengblads resonemang om det tayloristiska systemets generering av passiva individer). Utifrån den tayloristiska tanken om passivitet, så sänder ledningen i och med detta, också ut signalen att övriga
säljare inte är tillräckligt kapabla att ta detta ansvar själva. I och med att
ingen ber om det genereras inte heller ett utökat ansvarstagande. Det
underminerar på lång sikt säljarnas egna förmågor att faktiskt ta ansvar.
Å andra sidan finns det bland handläggare och säljare, särskilt tydligt i
Nordeafallet, många gånger ett omfattande iklädande ansvar trots att
det tillskrivna ansvaret är begränsat. Utifrån egna och gruppens normer
skapar handläggarna inom Nordea ett handlingsutrymme som inte är
klart överensstämmande med ledningens uppställda normer. Detta resulterar i deras fall i att man, kollegor emellan, hjälper varandra i högre
utsträckning än vad som egentligen är tillåtet.
Likaså ikläder man sig ett ansvar för kunden som går utanför det
tillskrivna ansvaret. Det tillskrivna ansvaret från företagets sida handlar
om att kunden ska få service och support, det är snabb service som ska
levereras, medan det iklädande ansvaret för kunden har en tendens att
följa riktlinjer om hur kunden ges service och support. Korczynski (2002)
menar att callcenter styrs efter två logiker där kostnadseffektivitet och
kvalitetstänkande inte går hand i hand. Detta avspeglar sig också i det
ansvarstagande som handläggarna känner att de vill och får ta i sitt arbete. Det iklädande ansvaret följer Korczynskis argumentation (2002)
om att callcenter drivs av två logiker (se även Argyris, 1977). Ledningens
normer följer logiken om kostnadseffektivitet medan medarbetarna i produktionen istället drivs av normen att kunden ska stå i centrum kvalitetsmässigt och inte enbart som en produkt/tjänst som ska produceras. Ur
det perspektivet är kunden i allra högsta grad en medaktör i det medarbetaransvar som skapas utifrån handläggarnas/säljarnas normer.
Silfverberg, som menar att det iklädande ansvaret kan följa andra normer än det som är gällande i det tillskrivna ansvaret, menade att yrkesutövarna i hennes studie anpassade reglerna efter situation istället för
vice versa. På liknande sätt agerar handläggarna i Nordea som anpassar
sitt agerande efter situationen. De följer inte slaviskt 70/30 regeln vilket
på ett sätt kan sägas upprätthålla det moraliska handlandet mot kunden
och kollegan men också mot handläggaren själv. Silfverberg menar att
detta är ett sätt att hävda de sociala värdena som annars är hotade av
tayloriseringen. I de situationer där handläggarna upplever att kunden
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eller kollegan har behov av hjälp eller stöd, får till exempel 70/30 regeln
ofta stå tillbaka. I detta fall kan det iklädande ansvaret beskrivas som ett
ansvar som man dels formulerar efter egna överväganden men också på
grundval av de behov som andra aktörer uppvisar. En handläggare på
Nordea utgår här också utifrån sig själv och de förväntningar på arbetet
som denne har:
”Man fokuserar mer på telefon, det blir som att sätta skygglappar på, jag
gjorde ett test en dag, jag satt en dag med skygglappar på, satt bara i
telefon, jag satt bara och blåsvarade och brydde mig inte om de andra och
jag tror att det gav mig 69 % och så vill inte jag ha min arbetsdag.”

Detta går i linje med att människor idag ställer andra krav på vad arbete
ska ge Levi (2000). Meningen med ansvaret har då, precis som Johansson (1998) beskriver, betydelse för det ansvar som man väljer att ikläda
sig gentemot kunden eller kollegan. Trots att det tillskrivna ansvaret då
är begränsande för vilken handling som är förväntad, skapar man detta
handlings- och befogenhetsutrymme själv, på andra grunder. Det går i
linje med vad Hällsten menar är betydelsefullt i ansvarstagandet. Att ”att
skaffa sig ansvar” kompenserar till viss del det ansvar som man inte har
fått. Det finns en ständigt närvarande ansvarighet (Lindholm, 2003,
Mouritsen, 1997) som visserligen är hotad av regler satta utifrån andra
normer men som trots allt gör sig gällande i praktiska handlingar. Ansvarigheten är inte tillskriven från någon utan tar sin grund i individen och
gruppen. Genom att använda sin handlingsfrihet gör handläggarna och
säljarna aktivt motstånd mot den förhärskande ledningsfilosofin (jfr
Silfverberg). Även Hällsten (2003) menar, med stöd i Silfverberg, att man
skaffar sig inflytande som man formellt inte har genom att ta ansvar
utöver en regel eller bestämmelse för att lösa en praktisk situation (ibid;
186). I callcentermedarbetarens vardag uppstår ständigt situationer som
kräver att man agerar. Kollegor ber om hjälp och kunder kräver service.
Situationen medverkar till att det inte är lätta att säga nej i dessa lägen,
en öppen miljö med närhet till kollegor och kundsamtalet då handläggaren på Nordea själv anser sig ha kapaciteten att bestämma hur denne ska
agera i situationen. Övriga kollegor liksom kunden medverkar i hur medarbetaren gör överväganden när man ikläder sig ansvar.
Argumentationen om kostnadseffektivitet och kvalitet kan också sägas avspegla sig i Sitel då avdelningschefer och gruppchefer resonerar om
delegering av arbetsuppgifter, vilket skulle innebära att det tillskrivna
och ålagda ansvaret för uppdrag och arbetsuppgifter skulle kunna för-
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ändras. Avdelningscheferna och gruppcheferna upplever att de har möjlighet att delegera och ge ansvar till medarbetare inom sin avdelning.
Sådana uppgifter som de själva är tillskrivna och ålagda ansvar för, men
som andra medarbetare skulle ha vilja och förmåga att genomföra. Dilemmat är då att tid tas från någon annan uppgift, vilket alltid kräver en
övervägning angående om man har råd att delegera ansvaret, eller inte.
Att delegera uppgifter kräver därför att projektet har råd med detta. Spridning av det tillskrivna och ålagda ansvaret, till fler medarbetare, hindras
därför ofta av lönsamhetsskäl. Annat ansvar än det som är tillskrivet för
den aktuella arbetsuppgiften är att betrakta ”som ett avsteg”, och i vilken mån man kan tillåta sig avsteg, får det aktuella uppdraget avgöra.
Här är företagets normer, vilka utgår från kostnadseffektivitet, de gällande. Det finns också ett mycket tydligt fokus på det tillskrivna och
ålagda ansvaret utifrån den starka målfokuseringen och den ständiga
uppföljningen som följer i dess spår. Både handläggare och säljare i de
båda organisationerna upplever sig i viss mån vara kontrollerade och det
förväntas att man kan förklara vad eventuella avsteg från den gängse
målnormen beror på. I dessa lägen är det vanligt att förklaringarna, åtminstone i Nordea, utgår från den kollegiala-, kund-, eller den egocentrala
normen.
En intressant aspekt som uppmärksammas, både på Nordea och Sitel,
är det faktum att ansvarsgivande genererar ansvarstagande. Gruppcheferna inom Sitel menade att det finns en tendens till att de som fått ett
utökat ansvarsområde i sin säljarroll också i övrigt tar ett vidare ansvar i
sin medarbetarroll. Likaså menade handläggarna på Nordea att de kände
”ett större ansvar” när de upplevde att de blivit tilldelade ett utvidgat
ansvar. I båda organisationerna uppgav man att man i högre utsträckning tog ansvar i den generella medarbetarrollen, då någon uttryckligen
sagt sig vara ansvarig. Detta beskrev Johansson (1998) som att individen
genom att se sig själv som ansvarig rekonstruerar bilden av sig själv som
en ansvarig individ. Hällsten (2003) är av motsatt uppfattning och menar istället att det inte handlar så mycket om vad man har utan ”hur man
tar” ansvar. Ännu en synvinkel på detta är att man uppfattar sig själv
som ansvarig, vilket då är ett sätt att skapa sin medarbetaridentitet (jfr
Aurell, 2000, som beskrev hur städare i sin arbetsvardag genom sina
ansvarstagande handlingar konstruerar sin identitet genom arbetet).
Båda företagen har ett omfattande ”uppföljningsprogram” och en
handläggare/säljare har ca åtta-tio gånger per år enskilda samtal med sin
gruppchef. Därtill kommer utvecklingssamtal och coachning/medlyssningsmoment. Förutom detta så är det tydligt, särskilt i Sitel, att

198

Manus/helén

198

05-03-18, 14.08

avdelningschefer och gruppchefer uppmanar till att man ska kontrollera
varandra. Ur det perspektivet ligger callcenter och dess managementideologi långt bort ifrån tanken om det ”myndiga medarbetarskapet”
(Johansson, 2001; Tengblad, 2003). Regler och den omfattande kontrollen leder till att människor inte ges mycket utrymme till eget tänkande
och beslutsfattande. Men om man istället ser callcentermedarbetaren som
en person som, trots det på ytan ringa beslutsutrymmet och förtroendet
att göra egna avvägningar om ens de enklaste saker, när den medarbetaren protesterar genom att styras av normer som vägleds av andra värderingar och det får utslag i praktiska handlingar, så kan det i kommande
studier vara intressant att gå vidare och studera vad detta kan bero på
utifrån en mer förklarande ansats.

199

Manus/helén

199

05-03-18, 14.08

Not
1

Enligt Sitels ledningsdeklaration ska man senast 2005 var ”ett komplett
kontaktcenter”.
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7 Slutsats
De inledande resonemangen om medarbetaransvar utgick från att det
finns förväntningar om medarbetaransvar, dels från företagets sida men
också från medarbetarnas horisont. Utifrån tanken om att callcenter ofta
styrs utifrån detaljerade och formaliserade regler och i övrigt är präglade
av en tydlig kostnadseffektivitetsnorm, i kombination med att arbetsuppgifterna många gånger är enkla och monotona, så ställde jag mig
frågan, hur medarbetaransvar tar sig uttryck i callcenterorganisationen.
I callcenter ställs stora krav på ansvarstagande och att individen hanterar medarbetarrollen utifrån ett förhållningssätt som är starkt präglat
av ansvarstagande. Att vara callcentermedarbetare och agera på ett ansvarstagande sätt, är någonting som innebär att uppfylla åtaganden och
regler som företaget har stipulerat. Det innebär att företaget anser att
man är en ansvarstagande medarbetare om man uppfyller sina mål och
om det inte går, finns förväntningar om att på ett trovärdigt sätt förklara
vad det beror på. De formella reglerna om målen och uppföljningsrutinerna innebär att en stor del av det medarbetaransvar som förväntas av det
som är tillskrivet och ålagt medarbetaren, är att leverera, vilket då kan
relateras till arbetsuppgiften och målen. En ansvarstagande medarbetare
agerar i enlighet med dessa. Från företagets sida tar sig detta uttryck i att
man mäter och kontrollerar måluppfyllelse väldigt noga, medan övrigt
ansvarstagande i rollen egentligen inte uppmärksammas eller premieras.
Företaget lever efter normen kostnadseffektivitet i alla kundärenden, vilket hela affärsidén bygger på. Att producera tjänster på ett kostnadseffektivt sätt, som dessutom är kostnadsbesparande för en andra part, uppdragsgivaren, utgör själva affärsidén. Detta är särskilt tydligt i fallet med
Sitel men även i Nordea finns ett resonemang om att man ska klara uppdraget på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad en annan aktör, eller annan ort, skulle kunna göra. En annan aktör i det fallet skulle kunna vara
ett bankkontor som kunden fysiskt kan besöka. För att lyckas med detta
krävs en fokusering på ”det rationella arbetssättet”. Detta tar sig bland
annat uttryck i de styrda och begränsade arbetsuppgifter som följer med
funktionen. I praktiken innebär det också att det tillskrivna och ålagda
ansvaret är begränsat. Handläggarens och säljarens handlingsutrymme i
medarbetarrollen är också det begränsat, vilket tydligt märks på det ansvar som tillskrivet och ålagt. Men arbetsuppgiften är bara en aspekt av
det förväntade medarbetaransvaret, även om det är en framträdande del
i callcentermedarbetarens vardag. Det finns också regler som på ett tydligt sätt formulerar ”den rätta medarbetarstilen” och det lämnas ett litet
utrymme för egna överväganden.
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Men även om det finns tydliga regler som signalerar hur man ska
agera för att vara en ansvarstagande callcentermedarbetare så ikläder sig
medarbetarna, både gruppchefer och handläggare, också ett ansvar grundat i andra normer än företagets. I de medverkande företagen tar sig
detta ofta uttryck i ett mer omfattande ansvarstagande för kunder, kollegor
och den egna individen än vad det i praktiken har givits utrymme för. Det
tillskrivna och ålagda ansvaret för medarbetarens agerande utgår från en
logik som går ut på att uppnå kostnadseffektivitet och det är detta man
ska leverera, medan det iklädande ansvaret istället utgår från den kundcentrala, den kollegiala och den egocentrala normen vid sidan om den
målcentrala normen.
Det iklädande ansvaret följer både den av ledningen formulerade ordningen men också en helt annan logik, vilken går att beskriva och förstå
utifrån normer och grundläggande idéer som härstammar från medarbetarna och gruppen. Det finns en ständigt närvarande ansvarighet hos
medarbetarna som tar sig uttryck i omtanke om kunden, kollegan och sig
själv.
Trots den kvantitativa styrningen och de många gånger detaljerade
reglerna för hur man bör och får agera som medarbetare i de båda
callcenterorganisationerna, så tar sig medarbetaransvaret ofta praktiska
uttryck som inte följer den officiella logiken, ledningens logik. Man agerar tvärtemot hur ledningen utformat funktionen och de regler man satt
upp. Att kunna ta ansvar för sig själv och förhålla sig till sin medarbetarroll på ett sätt som står i samklang med omkringliggande förväntningar
är en stor del av medarbetaransvaret. Men det tar sig uttryck på varierande sätt beroende på i vilken ställning man står som medarbetare. I de
båda medverkande företagen är medarbetaransvar viktigt och något som
i princip tas för självklart, men man har i den bilden en mycket bestämd
uppfattning om vad medarbetaransvar är och hur det bör ta sig uttryck i
praktiken. Det talas från ledningshåll ofta om medarbetaransvar som om
detta vore liktydigt med att likställa en arbetstagare med hög arbetsmoral som arbetar på ett sådant sätt så att det står i samklang med de regler
och målsättningar som företaget har stipulerat. Detta är företagets bild
av en medarbetare som tar ansvar. Även om man i ord gärna uttrycker
att man vill ha medarbetare som är ansvarstagande utöver den primära
arbetsuppgiften och måluppfyllelsen så finns inte många tecken på detta
i handling. I linje med Hällsten (2003) så använder medarbetaren ofta
själv sin handlingsfrihet för att skapa handlingsutrymme och ett inflytande på den egna arbetssituationen som man egentligen inte är tillskriven.
Det medarbetaransvar som skapas i enlighet med detta, är ett medarbetar-

202

Manus/helén

202

05-03-18, 14.08

ansvar där man tar hänsyn till andra aktörer på annat sätt och där arbetsuppgiften och målet bara är en del av tagandet av ansvar.
Den egna individen skapar tillsammans med andra aktörer, medarbetarskapet, vilket då anspelar på ett förhållningssätt till sin medarbetarroll.
Hällsten och Tengblad definierar också medarbetarskapet som ett sätt
att hantera relationen till sin arbetsgivare och till sitt arbete och här ingår
aktörer som kollegor, chefer och familjen och den privata sfären. Utifrån
denna studie framträder ännu en aktör som viktig för det medarbetaransvar som skapas inom organisationen. Callcentermedarbetaren drivs
ofta av normer gentemot kunden i sitt iklädande av ansvar och det är
ofta kunden som figurerar i resonemangen vid rättfärdigandet av det iklädande ansvaret och de handlingar som följer i dess spår. Därför menar
jag att även kunden ska ses som en självklar aktör i skapandet av medarbetaransvar och i förhållningssättet till den egna medarbetarrollen. Den
här studien visar att kunden är en viktig aktör i ”medarbetarskapandet”
genom att medarbetaren, speciellt handläggare och säljare, ikläder sig
ansvar för kunden på ett mer kvalitativt sätt än vad styrningen i själva
verket ger utrymme för. En utveckling av omgivningen runt medarbetaransvarsbegreppet visualiseras av nedanstående figur:

Figur 9. Medarbetaransvar och den omkringliggande sfären- en utvecklad modell

I redogörelserna så framstår callcenter som en exemplarisk verksamhet
för att bedöma om medarbetarna tar ansvar ur företagets perspektiv, då
allt man gör kan mätas och följaktligen också ifrågasättas, vilket är möjligt på grund av den omfattande synligheten som bland annat tekniken
har möjliggjort. Oavsett vilken position man har i ledande ställning så är
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det fullt möjligt att utnyttja tekniken för att kontrollera och ifrågasätta
medarbetarnas agerande. Gruppcheferna i både Nordea och Sitel menar
dock att de tekniska möjligheterna inte utnyttjas fullt ut, utan det handlar i hög grad även om gruppchefernas sätt att hantera det tillskrivna
ansvaret. Gruppchefsrollen framstår därför som en avgörande roll för
medarbetares möjligheter att agera trots det ringa handlingsutrymmet
och de utgör således en viktig funktion för handläggares och säljares
möjligheter att ikläda sig ett mer utvecklat medarbetaransvar än vad som
egentligen är tillskrivet. Gruppchefsrollen i sig tycks intressant då det
både gäller att ikläda sig ansvar för att leverera och redovisa uppåt i
organisationen och att agera med förståelse och empati i gruppen. Därmed samverkar det ansvar som är tillskrivet och ålagt medarbetarna i de
båda organisationerna med egna grundläggande värderingar vilket leder
till det ansvar som medarbetarna väljer att ikläda sig.
I övrigt så vill företaget på ett övergripande plan och i en vidare omfattning än vad som visas i praktiken, ofta ha det av medarbetarna skapade medarbetaransvaret. Som representant för företaget så vill man gärna
ha ett medarbetaransvar som utgår från att man tar ett vidare ansvar än
enbart för uppdraget, så även i callcenter. Men den målstyrning och det
”rationella sätt att hantera kundkontakter” som callcenter representerar
tillåter inte detta och det tar sig därför få uttryck i callcenterpraktiken.
Studiens slutsatser om hur medarbetaransvar tar sig uttryck i
callcenterpraktiken kan därför i korthet formuleras som:
• Medarbetaransvar styrs av det tillskrivna och ålagda ansvaret för att
leverera resultat samt den kundcentrala, kollegiala och egocentrala
normen. Detta tar sig praktiska uttryck i strävan efter måluppfyllelse
liksom stöd och support till kunder och kollegor utöver vad medarbetaren
blivit tillskriven och ålagd.
• Medarbetaransvarets förutsättningar är delvis påverkade av
gruppchefernas sätt att ikläda sig ansvar.
• Callcenterorganisationen vill på ett övergripande plan ha det
medarbetaransvar som medarbetarna ikläder sig, men det tar sig få uttryck
i praktiken.
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7.1 Åter till utgångspunkterna: Tankar om fortsatta studier
Att se på medarbetaransvar som ett resultat av samspelet mellan det tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret har inneburit en möjlighet att
problematisera begreppet från två perspektiv. Både det ansvar som är
tilldelat och det ansvar som man uppfattar att man har och därmed också
tar. Den miljö som callcenter erbjuder har inneburit möjligheter att göra
detta utifrån ett sammanhang med flera intressanta aspekter. Där finns
ett begränsat tillskrivet och ålagt ansvar som framförallt utgår från uppdraget, funktionen och därmed den arbetsuppgift man har fått. Jag var
intresserad av att studera medarbetaransvar i den här typen av verksamhet framförallt på grund av det spänningsförhållande som antas föreligga av medarbetaransvar i callcenter. Å ena sidan vill man ha medarbetare som enbart fokuserar målet och där arbetsuppgifterna är monotona
och kontrollen omfattande och å andra sidan finns det indikationer på
att det lägsta ansvar som kan förväntas på en medarbetare har ökat (Brulin,
2003; Tengblad, 2003; Levi, 2000). Den här studien visar att det dels är
ett begränsat ansvarstagande som är förväntat men att det också finns
stora förväntningar på ett förhållningssätt till sin medarbetarroll som
också kan ses i andra verksamheter. Trots det begränsade givna ansvaret
förväntas ansvarstagande utöver detta även om det inte riktigt matchar
styrningen i organisationen. Det har varit intressant att beskriva hur ansvarstagande tar sig uttryck i en verksamhet som kräver mycket ansvarstagande på ett plan men ger lite utrymme för samma ansvarstagande i
praktiken.
Som medarbetare, längst ned i hierarkin, finns ett snävt handlingsutrymme för avsteg om man ska följa de regler och den målstyrning som
företaget formulerat. Trots detta väljer man många gånger att handla så
att man frångår dessa överenskommelser och istället ikläder sig ett medarbetaransvar som delvis är formulerat efter egna värderingar. Ansvarstagande gentemot andra aktörer sätter man därför delvis själv gränserna
för. Gunilla Silfverberg uttryckte det som ett sätt att ”värna de sociala
värdena i verksamheten som de upplever hotade av tayloriseringen”
(Silfverberg, 1996: 121). Oavsett anledningen, vilket inte varit denna
studies fokus, finns det indikationer på att det passiva ansvarstagande
som kunde förväntas tack vare taylorisering och traditionella ledningsformer, delvis är av ett mer aktivt slag tack vare samspelet mellan det
tillskrivna, ålagda och iklädande ansvaret. Valet att handla finns alltid
kvar inom varje enskild individ.
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7.1.1 Tankar om fortsatt forskning om medarbetaransvar
Slutsatserna i denna studie går i linje med att medarbetaren ibland tar
annat ansvar än just det som är efterfrågat. Ibland är det till och med så
att man går emot ledningens normer till förmån för de egna eller de skapade i gruppen. Tanken om att få göra klart ett kundärende och att hjälpa
en kollega i nöd får ibland företräde framför företagsnormer som ”måluppfyllelse och resultat” och det förhållningssätt som är förväntat att
följa lönsamhetslogiken. Brytting (2001) menar att ansvarstagande kräver mognad vilket kan vara en av förklaringarna till att handläggarna på
Nordea tycks vara mer benägna att rucka på regler och skapa egna normer inom gruppen bland annat för hur man hanterar kunder och kollegor.
Det är unga människor på Sitel, vilket inte minst påpekas från medarbetare i ledningsposition. Det går inte att dra några slutsatser om varför,
bara spekulera i tänkbara förklaringar. En utveckling av resultaten och
studiens slutsatser skulle bland annat kunna resultera i förklaringar utifrån en fördjupad teori med förklaringsambitioner. Varför ikläder man
sig det ansvar som man faktiskt gör och hur påverkar det i förlängningen
medarbetaransvaret och medarbetarskapet med en underminering av det
tillskrivna och ålagda ansvaret? Ett annat intressant område skulle vara
att se hur det tillskrivna ansvaret samspelar med medarbetarnas sätt att
ta ansvar i motsatt riktning, det vill säga vilka efterverkningar får medarbetarnas iklädande ansvar på tillskrivna och ålagda ansvaret på organisationen. Och, hur agerar företagsledningen, gör de på något sätt motstånd mot de normer som de själva inte företräder? Vilka konsekvenser
får i så fall detta på ledningens agerande?
Ett annat spår att eventuellt spinna vidare på är att utveckla resonemangen om teknikens påverkan på ansvarstagandet och utveckla medarbetaransvarsbegreppet utifrån detta spår. Idag finns teknik överallt i
vårt samhälle och vi påverkas alla av den, på något sätt. Callcenter har
stora möjligheter till elektronisk övervakning även om det inte används
fullt ut i de verksamheter jag har varit. I viss mån arbetar medarbetare i
callcenter i en övervakad miljö även ur andra aspekter, men en utveckling av ansvarsstudier skulle eventuellt kunna fokusera mer på den teknologi-elektroniska sidan av myntet. Elektronisk övervakning av medarbetare sker på många sätt i samhället och hur skulle detta område kunna
utvecklas ur ett ansvarsperspektiv?
På tal om möjligheter, om jag istället vänder tillbaka till de callcenter
där den här studien delvis har tagit sin utgångspunkt, hur ser möjligheterna ut för medarbetarna att få ett större ansvar i sin arbetsfunktion i
dessa organisationer? De medarbetare som deltar i den här studien vill
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gärna ta och ha ansvar. Enhetschefen i Nordea uttrycker det som att man
både kan och vill men att det måste ske i en takt som går i linje med
företagets behov och hur skulle detta i så fall kunna se ut? Nordea är på
gång att införa utökade ansvarsområden. Hur förändras de tillskrivna,
ålagda och iklädande ansvarshandlingarna vid en utökning av befintliga
ansvarsområden? På Sitel ser man inte lika stora möjligheter för säljarna,
att i den nuvarande funktionen, få utvidgade ansvarsområden. Projekten
är styrande men man ser att det är lättare att utveckla ansvarsområden i
de uppdrag där det är mer av ett kundtjänstuppdrag än vad förutsättningarna ger i ett försäljningsuppdrag. På Sitel finns ytterligare en omständighet som mycket väl skulle kunna utvecklas men som inte direkt
har varit syftet i det här arbetet. Det tillskrivna och ålagda ansvaret på
Sitel är av en dubbelnatur, jag har tidigare karakteriserat det som det
dubbla tillskrivna ansvaret. Det faktum att man både har den uppdragsgivande parten och det egna företaget att ta ställning till kan vara intressant att utveckla i förhållande till en medarbetaransvarsdiskussion.
Denna studie har framför allt visat på aspekter av ansvarsgivande och
ansvarstagande i callcenterkontexten och visar att det förväntade medarbetaransvaret är omfattande ur både ledningens och de anställdas perspektiv.
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Bilaga 1
Intervjuguide till handläggare/säljare
A Bakgrundsfrågor
A1 Kön, ålder, tid på Nordea/Sitel, formell utbildning, tidigare erfarenhet
A2 Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter/en vanlig dag på din arbetsplats?
B Ansvar/medarbetaransvar
B1 Vad betyder ”att ta ansvar” för dig?
B2 Vad betyder medarbetaransvar för dig?
B3 Vad tror du medarbetaransvar betyder för dina medarbetare?
B4 Vad tror du medarbetaransvar betyder för övriga gruppchefskollegor?
B5 Vad tror du att medarbetaransvar betyder för Nordea?
B6 Vilket ansvar är kopplat till dina arbetsuppgifter?
B7 Kan du bestämma själv hur du ska agera i telefonen med kunden?
B8 Hur vet du vilket ansvarstagande som är förväntat av dig?
B9 Vad anser du påverkar ditt ansvarstagande?
B10 Kan du beskriva situationer då du känner att ditt personliga ansvar
är viktigare än andra gånger?
B11 Vad är du ansvarig för som Nordea medarbetare?
B12 Vad tror du att din arbetsgivare förväntar sig av dig när det gäller
ansvar?
B13 Hur överensstämmer arbetsgivarens förväntningar med det ansvar
du själv vill ta?
B14 Vem anser du har ansvar för Nordeas framgång?
B15 Diskuterar ni frågor som har med ansvar att göra?
B16 Vad anser du vara ett tillräckligt ansvarstagande?
B17 Vad är det att inte ta ansvar?
B18 Hur agerar företagsledningen om man inte tar ansvar?
B19 Hur agerar du själv om du anser att någon inte tar ansvar?
B20 Hur tycker du att ansvarstagande/icke ansvarstagande belönas/bestraffas?
C Mål och uppföljning
C1 Hur ser du på målet att 70 % av din tid ska spenderas i telefon med
kund
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C2 Hur agerar och prioriterar du för att nå detta mål?
C3 Vad anser du påverkar dina möjligheter att nå detta mål?
C4 Hur påverkar informationen som kommuniceras via TV-monitorerna ditt agerande?
C5 Om du inte lyckas nå dina mål, hur resonerar du då?
C6 Vad tror du skulle bli konsekvenserna vid otillräcklig måluppfyllelse?
C7 Vad tror du det beror på att du själv/dina kollegor når/inte når målet
70 % i telefonen?
C8 Vad betyder arbetsgruppen för dig?
C9 Samarbetar ni någon gång för att nå målen eller sköts detta individuellt?
C10 När tar du hjälp av kollegor, gruppledaren?
C11 Hur skulle du beskriva den dagliga uppföljningen?
C12 Hur resonerar du angående utfallet i den dagliga uppföljningen?
C13 Hur skulle du beskriva medarbetardialogen?
C14 Hur skulle du beskriva RAK-samtalen?
C15 Hur skulle du beskriva gruppmötena?
C16 Anser du att du har den kunskap som krävs för ditt arbete?
C17 Hur anser du att din kunskap och erfarenhet kommer till sin rätt i
ditt arbete?
C18 Hur kan du påverka och förbättra den vardagliga verksamheten?
C19 Vilket inflytande anser du att du har på företagsledningens beslut?
C20 Vad skulle du vilja kunna påverka?
C21 Hur ser du på ett utvidgat ansvarstagande?
C22 Vad skulle du i så fall vilja att detta ansvar omfattade?
C23 Hur ser du på ett minskat ansvarstagande?
C24 Vad skulle du i så fall vilja att detta minskade ansvar omfattade?
D Tillit
D1 Anser du att din arbetsgivare litar på dig?
D2 Anser du att dina kollegor litar på dig?
D3 Litar du på dina kollegor?
D4 Hur märks denna tillit?
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Bilaga 2
Intervjuguide till gruppchefer/avdelningschefer
A Bakgrundsfrågor
A1 Kön, ålder, tid på Nordea/Sitel, formell utbildning, tidigare erfarenhet
B Ledarskapet/arbetsuppgiften
B1 Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter?
B2 Vilket ansvar tycker du är kopplat till dina arbetsuppgifter?
B3 Hur skulle du beskriva gruppchefens roll?
B4 Vilken är din främsta uppgift som gruppledare?
B5 Vad betyder arbetsgruppen för dig?
B6 Hur kan du påverka och förbättra den vardagliga verksamheten?
B7 Vilket inflytande anser du att du har på företagsledningens beslut?
B8 Vad skulle du vilja kunna påverka?
C Ansvar/medarbetaransvar
C1 Vad är du ansvarig för som Sitel medarbetare?
C2 Vad betyder ”att ta ansvar” för dig?
C3 Vad betyder medarbetaransvar för dig?
C4 Vad tror du medarbetaransvar betyder för dina medarbetare?
C5 Vad tror du medarbetaransvar betyder för övriga gruppchefer?
C6 Vad tror du att medarbetaransvar betyder för Sitel?
C7 Vad är ledaransvar?
C8 Vem har ansvar för det du gör?
C9 Vad tror du att din arbetsgivare/chef förväntar sig av dig när det
gäller ansvar?
C10 Hur överensstämmer dessa förväntningar med det ansvar du själv
vill ta?
C11 Hur kommuniceras förväntningarna?
C12 Vad anser du påverkar ditt ansvarstagande?
C13 Diskuterar ni frågor som har med ansvar att göra?
C14 Vad anser du vara ett tillräckligt ansvarstagande?
C15 Vad är det att inte ta ansvar?
C16 Hur agerar företagsledningen om man inte tar ansvar?
C17 Hur agerar du själv om du anser att någon inte tar ansvar?
C18 Hur ser förutsättningarna för ansvarstagande ut i organisationen?
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D Mål och uppföljning
D1 Vad har du för mål att uppnå i ditt arbete och hur följs dessa upp?
D2 Vad anser du om de mål- och uppföljningssätt som är norm inom
organisationen, och varför?
D3 Hur agerar och prioriterar du för att nå era mål?
D4 Vad anser du påverkar säljarnas möjligheter att nå målen?
D5 Om säljarna inte lyckas nå sina mål hur resonerar du då?
D6 Hur ser konsekvenserna ut vid otillräcklig måluppfyllelse?
D7 Hur ser du på ett utvidgat ansvarstagande för säljarna?
D8 Vad skulle du i så fall vilja att detta ansvar omfattade?
E Tillit
E1 Anser du att din arbetsgivare litar på dig?
E2 Anser du att dina medarbetare litar på dig?
E3 Litar du på dina medarbetare?
E4 Hur märks denna tillit?
E5 Hur ser du på lojalitet mellan företagets mål och säljarnas arbetssituation?
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