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I den nya globala ekonomin upprättas alltfler kommunikations-
möten på distans, genom utlokalisering av kommunikativ 
verksamhet. Det är naturligtvis ekonomiskt motiverat och kan 
följaktligen uppfattas som en exploatering av låglönad arbets-
kraft. Men detta är inte enda sättet att förstå utlokaliserat 
kommunikationsarbete. I den här avhandlingen kombineras ett 
politisk-ekonomiskt makroperspektiv på utlokaliserat arbete 
med ett meningsskapande aktörsperspektiv som lyfter fram de 
anställdas uppfattningar om arbetet. Syftet är att analysera vad 
som utmärker kommunikationsarbete på ett callcenter. Detta 
görs genom att utforska hur den kommunikativa verksamheten 
på ett svenskt callcenter i Lettland organiseras, utförs och tillskrivs 
mening. Ett centralt tema i studien kretsar kring förhandlandet 
mellan effektivitet och service, ett förhandlande som till stor del 
karakteriserar kommunikationsarbeten på callcenter. 

Carina Guyard arbetar som forskare och lärare i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
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Abstract 
This research thesis analyzes the characteristics of communication work in 
a call centre, by examining the communication work at a Swedish call 
centre which is outsourced to Latvia. The thesis studies the ways in which 
communication with the customers is organized, carried out and assigned 
meaning. Theoretically, the thesis draws on both critical and management-
oriented perspectives of work. The empirical investigation combines par-
ticipant observations at the call centre with individual interviews, mainly 
conducted with operators and management staff.    

The communication work is analyzed both as labour and as commu-
nicative activity. The concept of labour focuses upon the relation between 
employer and employee. Therefore, the analysis is placed within the frame-
work of a capitalistic production system, through a survey of the economic 
and the organisational working conditions. The communicative activity 
deals with how the telephone conversations with the customers are enacted. 
In that part of the analyses, the working routines and the meaning making 
practices are illuminated.  

As examined in the current research, the communication work is indeed 
constructed in an alienated manner, through high levels of standardization, 
immobility, and estrangement from both customers and the customers’ 
culture. Nonetheless, merely being employed has meant significant eco-
nomic security for the operators of the Latvian call centre. The operators are 
incumbents of a society affected by deep economic crises with high un-
employment rates. In relation to their broader society, the employees have 
found meaning within their immediate social situation. This may explain 
why they endure in the monotonous work with few opportunities for 
development.  

Keywords: communication work, labour, communicative activity, call 
centre, outsourcing.  
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Förord 

Det är svårt att skriva en avhandling. Mycket svårare än vad jag föreställde 
mig när jag 2008 antogs till forskarutbildningen. Jag vet att alla säger detta, 
men i mitt fall är det absolut sant: jag hade aldrig klarat av det utan allt stöd 
jag har fått. Därför har jag många personer att tacka.  

Först vill jag tacka den person som har betytt allra mest för mig under 
hela doktorandtiden. Det är min rumskollega Anne Kaun, som antogs till 
forskarstudier samtidigt som mig. På grund av vänskapen med henne har 
hela min doktorandtid (förutom under de alltför många utlandsresor hon 
gjort) fyllts med stimulerande, ibland högljudda, diskussioner om stort och 
smått. Dessutom har hon hjälpt mig med avhandlingsarbetet, eftersom hon 
villigt både läst och diskuterat delar av det. Därutöver har hon fungerat som 
ett slags mentor i akademins både synliga och osynliga regler. Jag hade helt 
enkelt en sagolik tur då jag fick Anne som rumskamrat!  

Därefter vill jag tacka min huvudhandledare Göran Bolin och min 
bihandledare Stefan Jonsson. De har båda gett konstruktiv kritik och, inte 
minst, förmedlat hopp. Jag har inträtt varje handledningstillfälle med ett själv-
förtroende nära nollpunkten men gått därifrån styrkt i tron att projektet 
faktiskt är genomförbart, vilket har varit mycket värdefullt. Göran fanns till 
hands även under den sista arbetsintensiva fasen (som dessvärre inföll under 
julledigheten). Jag är oändligt tacksam för det! Också mina två opponenter, 
Magnus Andersson på sextioprocentseminariet och Minna Räsänen på slut-
seminariet, har bidragit med konstruktiv kritik. Tack för det! 

Jag tackar också Östersjöstiftelsen som finansierat doktorandstudierna. De 
första åren var min huvudsakliga anknytning till forskarskolan Baltic and East 
European Graduate School (BEEGS) och där finns ett antal personer som jag 
vill tacka för en helt fantastisk tid. Tack Ewa Rogström, Nina Cajhamre, Lena 
Arvidsson, Karin Lindebrandt och Helene Carlbäck för att ni erbjudit såväl 
ett oklanderligt administrativt stöd som en trevlig miljö. Ewa Rogström har 
dessutom funnits med som ett administrativt stöd ända fram till slutet. Jag vill 
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också tacka de personer som under min tid på BEEGS bidrog till att göra 
tillvaron som doktorand extra trevlig. Tack Kristin Ilves, Anna McWilliams, 
Michael Levin, Erik Löfmarck, Ramona Rat, Ola Svenonius, Johnny Rodin 
samt (under senare år) Karin Edberg och David Birksjö.  

De senaste åren som doktorand har min huvudsakliga anknytning varit till 
mitt ämne, MKV på Södertörns högskola. Jag tackar alla mina underbara 
kollegor för att ni erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och en bra kollegial 
stämning. Det är ett privilegium att få arbeta tillsammans med er! Jag vill 
också tacka för de synpunkter jag fått när jag presenterat mitt avhandling-
sarbete. Ett särskilt stort tack riktar jag till de personer som efter slut-
seminariet läst texten och bidragit med konkreta förslag, Johan Fornäs, Anne 
Kaun, Linus Andersson och Charlotte Bydler. I slutskedet har Johan Fornäs, 
Lars Lundgren och Peter Jakobsson hjälpt mig med särskilt svårskrivna delar 
av avhandlingen och för det är jag naturligtvis tacksam. Jag vill också tacka de 
personer som under mina senaste år bidragit till att göra doktorandtiden både 
trevlig och stimulerande. Framförallt mina ämneskollegor Anne Kaun, Linus 
Andersson, Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt för de nästan alltid lika 
givande lunchdiskussionerna. På senare tid har denna lunchgemenskap för-
stärkts med Ingrid Forsler, Larissa Mickwitz, Erik Hjulström och Carl 
Cederberg. Jag vill också tacka Signe Opermann för trevligt umgänge.  

Båda mina svärföräldrar har bidragit till avhandlingen. Marc Guyard har 
formgivit bokens omslag och Barbro Guyard har korrekturläst texten. Tack 
till er båda! Jag vill också tacka Lotta Schwarz och Anna Danielsson för 
korrekturläsning. Dessutom tackar jag Ingrid Forsler, för hjälp med rit-
ningen över lokalen i kapitel 4, och Meeri Hellsten, som hjälpt mig med 
avhandlingens engelska sammanfattning. Tack för det! Jag riktar också ett 
tack till Jonathan Robson och Per Lindblom på Södertörns högskole-
bibliotek som hjälpt mig med färdigställandet av boken.  

Naturligtvis vill jag också tacka mina intervjupersoner. Tack för att ni 
tog er tid att berätta för mig om era erfarenheter! Jag riktar ett stort tack till 
TaxiKurir, som beredvilligt lät mig ta del av verksamheten, och särskilt 
TaxiKurir i Riga för det enormt fina mottagande jag fick. 

Slutligen tackar jag min man, Frédéric, för uppmuntran och en fantastisk 
stöttning, särskilt under den sista intensiva tiden. Det allra sista tacket riktar 
jag till mina söner Victor och Eric och min syster Helena, för att ni 
påminner mig om att det viktigaste av allt är att vara en medmänniska.  

 
Huddinge, januari 2014 
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KAPITEL 1 
Inledning 

Det finns också sån kund som ringer och vill bara snacka med dig därför 
att han är gammal och han har ingen att snacka med. Så han ringer och 
han beställer hans taxi och vill snacka lite mer, men jag säger jag behöver 
jobba.1  

Många människor arbetar idag i tjänstesektorn, som framförallt utmärks av 
att det är immateriella tjänster som produceras snarare än materiella varor. 
Enkelt uttryckt innebär det att människor avlönas då de skriver eller 
avbildar något, talar om något eller sköter om andra människor. Tjänste-
samhällets ekonomiska system kallas ibland den nya ekonomin, ett begrepp 
som rymmer föreställningen att det som genererar ekonomiska värden är 
just bilder, texter, kunskap, känslor, sociala relationer med mera. Pro-
duktionen av dessa immateriella varor har således kommit att bli mer 
centrala i den värdeskapande processen (Baldry et al. 2007; Hardt & Negri 
2000, 2009; Harvey 1990; Lash & Urry 1987). För flertalet branscher har 
modern informations- och kommunikationsteknik haft en avgörande 
betydelse i det avseendet. Tekniken underlättar både produktion och distri-
bution av immateriella varor, vilket också har inneburit att verksamheter 
inte som förr måste begränsas territoriellt. Den nya ekonomin är en 
gränsöverskridande ekonomi (Beck 2000; Pratt 2000). Detta skiljs från det 
ekonomiska system som dominerade i västvärlden i början och mitten av 
nittonhundratalet, ibland benämnt fordismen efter Henry Fords biltillverk-
ningsidéer, då den skrymmande industriella varuproduktionen utgjorde 
stommen i ekonomiskt värdeskapande (Harvey 1990).  

Denna avhandling ska utforska vad det innebär att arbeta inom ett av 
den nya ekonomins tjänstearbeten, nämligen kommunikationsarbete på ett 
callcenter, som på flera sätt är typiskt för den nya ekonomin. För det första 

 
1 Telefonist på TaxiKurirs teletjänstcentral i Riga, september 2009. 
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är det en relativt ny och starkt växande bransch (Brophy 2010), för det 
andra har arbetet immateriell kommunikation som grund (Cameron 2000), 
för det tredje är det ett servicearbete med frekvent kundkontakt 
(Korczynski 2002), för det fjärde har det också inslag av kunskapsarbete, 
såtillvida att informationsteknik används i arbetet (Mosco & McKercher 
2008) och för det femte är det ett arbete som vanligen utlokaliseras och 
placeras långt ifrån kärnverksamheten, antingen i regioner inom landet i 
behov av arbetstillfällen eller i andra länder med lägre arbetsomkostnader 
(Baldry et al. 2007; Bristow, Munday & Gripaios 2000). 

Telefonistens uttalande i det inledande citatet berör ett dilemma som 
många som arbetar med kommunikation ställs inför i den nya ekonomin. 
De anställda bör inte konversera med kunderna som ringer eftersom de 
förväntas svara på en stor mängd samtal, men samtidigt arbetar de i en 
serviceinriktad verksamhet där kundens belåtenhet är viktig. Denna balans 
mellan effektivitet och service utgör inget problem om kunden också före-
drar ett snabbt samtal, men det kan bli svårt om kunden är pratsugen. 
Särskilt knepigt kan det bli om det uppstår språkförbistringar som en följd 
av utlokalisering till ett annat land (Mirchandani 2004; Mosco 2005). Kund-
service på telefon är en bransch där både rationalisering och service är 
viktiga element (Korczynski 2002). Det är på många sätt en symtomatisk 
kombination i samhället idag, vilket motsäger den vanliga uppfattningen att 
moderniteten och kapitalismen har skapat ett icke-emotionellt samhälle, 
kännetecknat av instrumentell rationalitet i opposition till intimitet och 
autenticitet (jfr Illouz 2007). Som jag ska visa stämmer inte det med 
verkligheten, utan pengar och känslor är i själva verket ofta tätt samman-
kopplade. Detta är avhandlingens utgångspunkt. 

Mer specifikt undersöker avhandlingen det kommunikationsarbete som 
bedrivs på ett svenskt callcenter som öppnats i ett närliggande land, 
Lettland. Callcentret ägs av taxikoncernen TaxiKurir, som har utlokaliserat 
delar av sin verksamhet. Det gäller den del som bokar subventionerade 
taxiresor åt färdtjänst- och sjukresekunder i Stockholmsområdet, vilket 
innebär att det handlar om en offentligt finansierad verksamhet. Avhand-
lingens empiriska material består mestadels av observationer av och 
intervjuer med anställda på callcentret. Jag har studerat hur de gör när de 
kommunicerar och vilka arbetsvillkor som formar interaktionen med de 
svenska kunderna. Utöver detta har jag insamlat jämförande och kon-
textualiserande material från olika instanser, både i Stockholm och i Riga, 
för att få en bredare förståelse för omständigheterna kring de lettiska tele-
fonisternas kommunikationsarbete. Det är av vikt i avhandlingen att call-
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centret är utlokaliserat till ett annat land, eftersom betydelsen av det 
geografiska och kulturella avståndet ska undersökas.  

Varför är detta intressant? Arbeten har olika innehåll och arbets-
beskrivningar. Man kan undra vad det är som gör kommunikationsarbete 
särskilt angeläget att undersöka – för det menar jag att det är. Förutom att 
det är intressant att belysa en bransch som väldigt många människor 
arbetar inom och som kanske inte riktigt förmått leva upp till de entusia-
stiska bilderna av ett belönande kunskapsarbete som ibland utlovas (jfr 
Brophy 2010), så är det angeläget att utforska vilket slags kommunikation 
som gynnas och sprids genom dessa kommunikationsarbeten. På grund av 
arbetets explosionsartade framväxt är telefonsamtal med anställda på 
callcenter något som de flesta människor har stor, kanske daglig, erfarenhet 
av. Forskning har visat att samtalsstilen, det vill säga sättet att samtala med 
kunderna, är relativt homogen oavsett ärende och land (se t ex Cameron 
2008; Hultgren 2011). Liksom andra språkliga diskurser cirkulerar den i 
samhället och påverkar människors tänkande och handlingar. Språkforska-
ren Per Linell skriver att ”vårt samhälle bygger i hög grad på samtal, inte 
minst sådana där åtminstone någon part medverkar i kraft av sin yrkesroll, 
och det är i och genom samtalen som vi skapar en stor del av våra om-
världsuppfattningar” (2011, s 5). Han menar således att människor gemen-
samt konstruerar den förståelse av omvärlden som finns till hands. Om den 
delvis uppstår i samtal med anställda på callcenter, är det angeläget att 
undersöka de omständigheter som formar den aktuella samtalsstilen. 

Låt mig ge en närmare beskrivning av det slags arbete jag ska studera, 
innan jag presenterar en forskningsöversikt och därefter avhandlingens syfte. 

Callcenter 

Idén att nå kunder via telefon uppstod på 1960-talet i USA då bilföretaget 
Ford Motor Company introducerade konceptet. Detta växte så småningom 
och callcenter har blivit en snabbt växande bransch, även i Sverige (Räsänen 
2007). En kort men täckande definition av arbetet ges i Bristow, Munday 
och Gripaios (2000): 

[A call centre is] a clearly defined business unit within an organisation 
consisting of 20 or more persons whose primary role is to make or 
receive telephone calls be it for customer service, account handling, 
billing enquiries, technical support or telemarketing, working to pre-set 
measurable objectives. Its operation is usually dependent upon the use of 
sophisticated IT and telecommunications hardware and software (e.g. 
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automatic call distribution, computer telephony integration, graphical 
use interfaces). (Bristow, Munday & Gripaios 2000, s 523)  

Callcenter kan givetvis bestå av färre än tjugo anställda, men vanligtvis är 
det stora arbetsplatser där man effektiviserar arbetet genom att centralisera 
funktioner; alla som arbetar där utför i princip samma syssla. Incitamenten 
för detta är inte bara ekonomiska, utan också pragmatiska. Det anses prak-
tiskt att samla likartade arbetsuppgifter och kunskaper på en plats (Came-
ron 2000; Castells 1996; Taylor & Bain 1999, 2005). Framstegen i infor-
mations- och kommunikationsteknik har varit avgörande och särskilt 
viktigt framstår införandet av Automatic Call Distribution (ACD), ett pro-
gram som förmedlar inkommande samtal i ordningsföljd till en ledig tele-
fonists lurar, med en samtidig direktkoppling till datorskärmen. På det viset 
möjliggörs en storskalig och snabb hantering av mängder av inkommande 
och utgående telefonsamtal (Baldry et al. 2007; Cameron 2000; Räsänen 
2007; Taylor & Bain 1999). 

Inkommande samtal handlar om kundservice i någon form, medan 
utgående oftast sker i syfte att sälja något. Vilket slags samtal det är har 
naturligtvis betydelse för interaktionen. De utgående säljsamtalen präglas 
exempelvis oftare av avvisande reaktioner ifrån de potentiella kunderna än 
inkommande samtal, vilka handlar om att kunden ringer upp för att efter-
fråga en tjänst av något slag (Cameron 2000; Taylor & Bain 1999). 

I början placerades callcenter i lågkostnadsregioner inom det egna 
landets gränser och detta är alltjämt vanligt, men under senare tid söks för-
månliga platser i ökande grad utomlands. I synnerhet Indien är ett land där 
många, framförallt amerikanska, verksamheter etableras. Där finns alla 
gynnsamma förutsättningar; språkkunskaper (engelska), ett stort utbud av 
utbildad personal, lägre arbetskraftskostnader samt uttalade politiska incita-
ment såsom skattelättnader och omreglering inom det kommunikations-
tekniska området som uppmuntrar företag att förlägga verksamhet i landet 
(Mirchandani 2004; Mosco 2005; Taylor & Bain 2005; Upadhya & Vasavi 
2008). För Sveriges del är Baltikum en växande marknad (Eriksson & Karls-
son 2012). 

Utlokalisering  

Det finns flera termer för det jag kallar utlokalisering. De oftast förekom-
mande termerna för arbete utfört på distans är outsourcing och offshoring. 
Kortfattat innebär båda termerna att arbete utkontrakteras. Skillnaden 
mellan dem uttrycks lite olika beroende på källa. Termen outsourcing kan 
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användas för att beskriva företeelsen att anlita en extern leverantör för att 
utföra arbete som tidigare utförts i egen regi på samma plats, medan off-
shoring gäller om företaget flyttar verksamheten till en lågkostnadsregion, 
antingen i egen regi eller till extern part (se t ex Åberg 2008). En annan 
definition är att outsourcing gäller när en annan firma får göra delar av 
arbetet, hemma eller utomlands, medan offshoring är när en underavdel-
ning till samma firma gör arbetet, men utomlands (se t ex Mosco 2005). 
Alltså en viss skillnad. Outsourcing är den vanligaste termen och används 
ofta som paraplyterm, så även av Eriksson och Karlsson (2012) som där-
utöver lanserar termen nearshoring. Det finns tre olika slags outsourcing 
menar de: inshoring är outsourcing inom landet. Offshoring handlar om att 
flytta verksamhet utomlands, aldrig mindre än tre tidszoner ifrån kunden. 
Nearshoring handlar om:  

the transfer of business or IT processes to companies in a nearby 
country, often sharing a border with your own country where both 
parties expect to benefit from one or more of the following dimensions 
of proximity: geographic, temporal (time zone), cultural, linguistic, eco-
nomic, political, or historical linkages. It represents the ‘golden middle’ 
solution between inshoring’s high costs and offshoring’s high risks. 
(Eriksson & Karlsson, 2012, s 6)  

Gemensamt för ovanstående definitioner är att de placerar företagets 
ekonomiska förehavanden i förgrunden. Aneesh (2006) har som alternativ 
kallat utlokaliserat arbete för virtuell migration, och menar att den termen 
är lämpligare att använda på grund av att fokus då läggs på de icke-eko-
nomiska, sociokulturella aspekter som präglar denna typ av arbete. Det 
direkta förhandlandet mellan två kulturer som de anställda handskas med 
uppmärksammas och därmed visas att det inte alltid går att likställa eko-
nomisk och social välfärd. Det som är ekonomiskt gott är inte nödvändigt-
vis socialt gott. För att ta ett exempel innebär direktkontakten mellan kund 
och telefonist många gånger nattarbete på grund av tidsskillnader, vilket är 
ekonomiskt bra för företaget men socialt dåligt för arbetaren som kommer 
ur fas med sin lokala omgivning. 

Det callcenter jag skriver om uppstod som en följd av att en särskild del 
av verksamheten flyttades till ett lågkostnadsland, i form av ett dotterbolag 
till TaxiKurir, och därför ligger termerna offshoring alternativt nearshoring 
nära. Jag instämmer dock med Aneesh (2006) att de termerna lutar för 
mycket åt det ekonomiska. Jag kommer därför att använda termen utloka-
lisering. Utlokalisering indikerar att platsen har betydelse och jag vill, lik-
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som Aneesh, inbegripa sociokulturella aspekter i fenomenet, men utan hans 
tyngdpunkt på migrationsfrågor. 

Tidigare forskning 

I en stor del av den forskning som undersöker arbete på callcenter, nämns 
en åtskiljande klyfta mellan å ena sidan forskning med ett systemkritiskt 
perspektiv, där monotona uppgifter, sträng övervakning och minimalt med 
autonomi lyfts fram och å andra sidan forskning med ett management-
perspektiv, som beskriver ett yrke med komplexa och utmanande arbets-
uppgifter samt (mer eller mindre) stimulerande kundkontakt (se t ex Baldry 
et al. 2007; Belt, Richardson & Webster 2000; Brophy 2010; Cameron 2000; 
Frenkel et al. 1999; Frenkel et al. 1998; Hampson & Junor 2005; Korczynski 
2002; Rideout 2007; Taylor & Bain 2005). Klyftan sägs bero på att forskare 
tenderar att ensidigt fokusera på bara en av de dubbla logiker som driver 
arbetet. Arbetsprocessen genomsyras av två egentligen oförenliga krav: dels 
kravet på bra kundbemötande och dels kravet på kostnadseffektivitet, en 
motsättning som Korczynski (2002) illustrerar med begreppet kund-
orienterad byråkrati. Arbetet utmärks av att kunden ska tillfredsställas med 
god service men samtidigt under en byråkratiskt effektiv process, eftersom 
både service och effektivitet är centrala för företagets lönsamhet. Forskarnas 
bedömningar av arbetet kommer att bero på vilket av dessa krav som ställs i 
centrum. Fokuseras kundbemötandet uppfattas arbetet som högpresterande 
och kvalificerat eftersom det ställer krav på kommunikativ kompetens. 
Detta managementorienterade synsätt väljs företrädesvis av regionala 
agenturer som vill locka investerare och av representanter för företagsled-
ningar. Baseras undersökningen istället på kostnadseffektiviteten upptäcker 
man tvärtom den mekaniska löpandebandprincipen, övervakningen och 
samtalsmallarna, vilka rimmar illa med föreställningen om ett bra kundbe-
mötande (Ivarsson & Larsson 2008; Korczynski 2002; Taylor & Bain 2005).  

Min uppfattning är att ett systemkritiskt perspektiv är mycket vanligt före-
kommande i akademisk forskning om callcenter, men ett framträdande 
managementperspektiv är sällsynt. Korczynski (2002) nämner Schlesinger 
och Hesketts studie (1991) som hörandes till den sistnämnda kategorin, som 
förvisso skriver mycket entusiastiskt om ”utmärkta” serviceföretag med kom-
petent personal. Men det är inte callcenter de studerat utan snabbmatskedjor. 
Ingen studie jag har läst beskriver arbete på callcenter som verkligt sti-
mulerande, även om det ibland framförs att arbete generellt sett är mer stimu-
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lerande idag än under den industriella epoken. En anledning till att jag har 
haft svårt att finna vetenskapliga studier med ett tydligt management-
perspektiv kan vara att de sällan är empiriskt grundade, utan snarare 
normativa, som Korczynski (2002) skriver. Managementteorier pekar ut hur 
det skulle kunna se ut om företagsledningar tog forskarnas förslag på allvar, 
men det finns ännu ingen empiri som stöder dem.  

I teorikapitlet kommer jag att beskriva de båda perspektiven närmare. I 
det som följer härnäst redogör jag kort för vanligt förekommande teman i 
den översikt jag gjort över befintliga studier. Flera teman är överlappande, 
men jag har försökt sortera in dem under (i tur och ordning); vinstmotiv, 
standardisering, samtalsstyrning, övervakning, social kompetens, teknisk 
kompetens samt autonomi.  

Vinstmotiv 

En återkommande kritik i forskningen om kommunikationsarbete på call-
center handlar om vinstmotivet. Taylor och Bain (2005) hävdar exempelvis 
att ursprunget till callcenter aldrig handlade om att förbättra kundservicen 
eller att bemöta kundens önskemål, trots att detta brukar hävdas av 
företagsledningar. Motivationen var helt och hållet vinstmaximering. 
Intresset av att bemöta kunderna trevligt är inte omtanke om kunderna i 
sig, utan vetskapen om att nöjda kunder genererar högre vinst (jfr Hultgren 
2011). Detta motiv skylls den nyliberala politiken för, vilket är en mycket 
vanlig politisk-ekonomisk inramning till forskningen. Den nyliberala 
politiken har strävat efter en undanröjning av handelshinder för att främja 
handel över gränser i övertygelsen att konkurrensen ska öka effektiviteten 
och tillväxten. Förutom frihandel lyfts ofta andra företrädesvis ekonomiska 
termer fram som karakteristiska för en nyliberal politik: omregleringar, 
privat ägande och marknadsprioriteringar (se t ex Aneesh 2006; Baldry et al. 
2007; Collins 2002; Mirchandani 2004; Mosco & McKercher 2008; Rideout 
2007; Spilerman 2009; Taylor & Bain 2005; Upadhya & Vasavi 2008). Det är 
enkelt att placera studier av callcenter i samband med dessa åtgärder, 
eftersom den grundläggande idén är att det ska vara lätt att bryta upp och 
söka billigare och mer effektiva platser för företagsetablering. Och det är 
precis det som den nyliberala kapitalismen möjliggör (Harvey 2007).  

Standardisering 

Många studier lyfter fram att då det gäller servicesektorns nedre skala – dit 
callcenter hör – råder ännu industriliknande förhållanden, tvärtemot entu-
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siastiska beskrivningar om alltmer komplexa arbeten i kunskapssamhället. 
Korczynski (2002) nämner George Ritzer som en företrädare för dem som 
ämnar beskriva samhällets alltfler ”McJobs” (arbeten som drivs enligt 
samma principer som snabbmatskedjan McDonalds). Även om Ritzer 
(1996) inte skriver specifikt om callcenter är hans tankegångar märkbara i 
forskningen. Dessa arbeten påstås uteslutande handla om, med Ritzers 
termer, kvantitet, effektivitet och förutsägbarhet: en stor mängd kunder ska 
omhändertas i snabbt tempo på lätt igenkännliga sätt (se t ex Cameron 
2000). Det hävdas att trots att manuella fabriksarbeten i tjänstesamhället 
alltmer upphört, har villkoren för anställda på callcenter inte förändrats 
eftersom deras arbetsuppgifter är exakt lika mekaniska som industri-
arbetares, som drevs enligt löpandebandsprincipen (Baldry et al. 2007; 
Brophy 2010; Buchanan 2002; Cameron 2000; Taylor & Bain 1999, 2005). 
Cameron skriver exempelvis: 

One resemblance between production line work and call centre work is 
that both are extremely repetitive. To a far greater extent than most con-
ventional office workers, call centre employees spend their working 
hours performing exactly the same task in exactly the same way, over 
and over again. (Cameron 2000, s 93–94) 

I och med utlokaliseringen har de industriliknande förhållandena förstärkts, 
eftersom det är de mest mekaniska uppgifterna som skickas bort, medan det 
mer avancerande planerandet stannar på moderföretaget (Buchanan 2002; 
Taylor & Bain 2005). För att understryka callcenterarbetets likhet med 
fabriksarbete har talande synonymer uppstått: communication factory 
(Cameron 2000), customer service factory (Belt, Richardson & Webster 
2000), call factory (Brophy 2010) och white-collar factory (Taylor & Bain 
1999). En skillnad från fabriksarbete är dock att det är svårare att producera 
muntlig kommunikation på löpande band än att producera varor, eftersom 
den förstnämnda produktionen inte kan skapas medan du tänker på annat 
och kanske drömmer dig bort. Det går inte heller, som i ”vanliga” fabriker, 
att prata med kollegor medan kroppen utför de tråkiga sysslorna. Hur 
monotont arbetet än är fordras koncentration (Cameron 2000). 

Samtalsstyrning 

Anställda uppmanas ofta att följa en viss samtalsordning och använda fraser 
som snabbare leder fram till den eftersökta uppgiften, eftersom affärs-
modellen bygger på kvantitet: det är betalning per samtal som gäller. 
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Samtidigt ska de anställda helst småprata artigt med kunderna. Detta leder 
till en svår balansgång mellan effektivitet och service som flera forskare 
lyfter fram (se t ex Buchanan 2002; Cameron 2000; Hultgren 2011; 
Mirchandani 2004; Taylor & Bain 1999, 2005). Vanligt är att uppmana tele-
fonisterna att ”le i luren”, eftersom ett leende ansikte per automatik antas 
medföra önskad nivå av service (Belt, Richardson & Webster 2000; 
Cameron 2000; Kahlin & Tykesson 2012a; Taylor & Bain 1999). Enligt 
Hultgren (2011, s 43) är samtalsstilen som används på callcenter universellt 
applicerad och utmärks av ”positiv artighet”, vilket bland annat handlar om 
informellt småprat, undvikande av negationer och signalerat intresse. Detta 
lärs ut bland annat genom samtalscoachning och färdigskrivna samtals-
mallar. Naturligtvis finns variationer gällande hur strikt regisserandet av 
samtalsstilen genomförs, men överlag kan man tala om en uppifrån styrd 
(top-down talk) samtalsstil (Cameron 2008; Hultgren 2011). 

Helst ska samtalen vara opersonligt hållna så att kunden känner att den 
kommer till ett och samma företag. Det beror på två saker. För det första 
handlar det om varumärkets synlighet:  

[W]hereas a face-to-face operation can attend to this issue in a variety of 
ways […] a call centre has only one means of getting its brand image 
across, and that is the way operators speak to customers. (Cameron 
2000, s 100)   

För det andra handlar det om moderna tankar om kvalitet som inte betyder 
hög standard, utan att samtalet ska vara förutsägbart. Tjänsten som leve-
reras ska vara lika igenkännbar och korrekt som när kunder i en affär köper 
ett paket flingor (Cameron 2000). Liknande resonerar Korczynski (2002) 
som menar att kravet på effektivitet är något som både kunden och 
arbetsgivaren ställer. Kunden önskar få snabb och professionell betjäning, 
inte bara trevlig, vilket han menar motiverat införandet av standardisering. 
Detta skiljer sig från mer kritiska perspektiv som istället skyller arbets-
givarens ekonomiska intressen för det snabba tempot.  

Övervakning 

Förutom de standardiserade arbetsuppgifterna uppmärksammas också den 
utbredda övervakningen av arbetsprocessen, möjliggjord av informations-
tekniken (se t ex Aneesh 2006; Baldry et al. 2007; Belt, Richardson & Web-
ster 2000; Rideout 2007; Taylor & Bain 1999; Winiecki 2007). Anställda på 
callcenter kontrolleras kontinuerligt för att effektiviteten och servicen ska 
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förbättras. Kontrollen sker på två nivåer. För det första som Aneesh (2006) 
beskriver den, genom att begränsa handlingsalternativen i själva program-
varan. Delvis som en följd av de informella företagsstrukturerna, där chefen 
inte utdelar order utan förväntar sig att de anställda självmant internaliserar 
företagets mål och visioner, har nya styrningsmekanismer införts, nämligen 
ett datoriserat system som i förväg bestämmer vad som är lämpligt 
beteende. Datorn är programmerad till att utesluta alternativ till den ut-
stakade vägen:  

Programming technologies have gained the ability to structure possible 
forms of behavior without a need for orienting people toward accepting 
the rules. Work is increasingly controlled not by telling workers to 
perform a task, nor necessarily by punishing workers for their failure, 
but by shaping an environment in which there are no alternatives to 
perform the work as desired. (Aneesh 2006, s 109–110) 

Han skiljer mellan tre typer av organisatorisk styrning som alla utmärker 
olika perioder (men som också överlappar). Det tidiga nittonhundratalets 
byråkratiska styrning, där företagets regler kontrollerade de anställda, efter-
träddes av en panoptisk styrning, där anställda övervakades av mellan-
chefer, och nu ser han framväxten av programmerad styrning (the algocratic 
ruling mechanism), där auktoriteten finns inbäddad i algoritmen, i koden. 
Han liknar detta vid vad som styr att folk följer trafikregler: trafikljusen 
fungerar som regler som bestämmer att du ska stanna vid rött. Övervak-
ningskameror övervakar och sätter dit dem som ändå gör fel. Koden 
fungerar som vägrenarna och vägarnas utformning: man måste svänga 
vänster om vägen inte ger andra alternativ. Detta, menar Aneesh, är precis 
hur datorkoder idag styr anställdas arbetsutförande.  

För det andra sker kontrollen genom slumpmässig avlyssning. Kund-
samtal spelas in, avlyssnas och resulterar i antingen beröm eller tillrättavis-
ningar (Baldry et al. 2007; Cameron 2008; Kahlin & Tykesson 2012a; 
Remesh 2008; Taylor & Bain 1999; Winiecki 2007). Detta har resulterat i att 
callcenter har kallats elektroniska panopticon (se t ex Fernie & Metcalf 1998; 
Upadhya & Vasavi 2008). Ett vanligt förfarande är att statistik över anstäl-
ldas prestationer samlas in och ligger sedan till grund för lönesamtal och 
befordransmöjligheter (Winiecki 2007). Baldry et al. (2007) skriver att de, 
trots deras på förhand negativa inställning, blev överraskade av att 
callcentren de undersökte utövade en så omfattande övervakning: 
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[I]n our call centres we were surprised at the degree of persistence of 
quite traditional forms of direct control, now enhanced and refined by a 
powerful technology, such that the reality of the call centre agents’ day 
places them as the historical heirs to previous generations of routinized 
white-collar work [...]. (Baldry et al. 2007, s 227) 

Social kompetens 

Det som emellanåt lyfts fram som det som gör arbetet mer komplext är 
oförutsedda möten med kunder. Det faktum att arbetsgivaren måste ta 
hänsyn till vad kunden önskar gör arbetsplatsen dynamisk, menar exempel-
vis Korczynski (2002). Kundrelationerna höjer arbetets status. Det är ett 
komplicerat arbete som kräver lyhörd personal och ett stort mått av både 
social och kommunikativ kompetens. Det är alltså inte bara ett mekaniskt 
fabriksarbete (se också Belt, Richardson & Webster 2000; Frenkel et al. 
1999; Frenkel et al. 1998; Hampson & Junor 2005). Krävande kunder sätter 
särskilt stor utmaning på anställdas förmåga; att avdramatisera kunders 
ilska är ett av de mer kreativa inslagen i arbetet, samtidigt som det är ett av 
de minst trevliga (Cameron 2000; Korczynski 2002). 

Men kundrelationerna kan också uppfattas mer negativt, exempelvis då 
uppmärksamheten riktas mot den kommunikativa och sociala träning som 
ofta avkrävs. En del forskning ägnas åt otrevliga samtal från kunder som 
ogillar utlokalisering. För att reducera antal samtal där kunder klagar på 
anställdas bristande språkkunskaper, tränas anställda i kundernas kultur 
och accent, gärna så pass grundligt att telefonisternas geografiska placering 
osynliggörs (Aneesh 2006; Mirchandani 2004; Taylor & Bain 2005; 
Upadhya 2008). Förutom kulturell träning, förekommer träning också i 
social och/eller kommunikativ kompetens (Cameron 2000, 2008; Hultgren 
2011; Korczynski 2002). Då kopplas det gärna ihop med begreppet känslo-
arbete, det vill säga att anställda i samtalen med kunderna måste göra avkall 
på egna spontana känslor till förmån för företagets servicenormer. Förhåll-
ningssättet som uppvisas är inte ”äkta”, utan föreskrivet av arbetsgivaren i 
ett kommersiellt syfte (se t ex Belt, Richardson & Webster 2000; Buchanan 
2002; Cameron 2000; Remesh 2008; Taylor & Bain 1999). Enligt Taylor och 
Bain (1999) skiljer sig känsloarbetet på callcenter från andra serviceyrkens 
känsloarbete genom att det dels bedrivs enligt en löpandebandsprincip och 
således innebär en större mental ansträngning, dels utförs i telefon vilket 
kan medföra auditiva problem. 

Vanligt är att anställa kvinnor, eftersom kvinnor antas ha lättare för att 
utföra känsloarbete då de har denna sociala kompetens ”naturligt” (Belt, 
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Richardson & Webster 2000; Buchanan 2002; Cameron 2000). Unga kvin-
nor är den perfekta kombinationen:  

[T]he image of the ideal operator as a young woman who is naturally 
disposed to ‘talk all day about nothing’ remains alive and well, albeit 
expressed nowadays in more circumspect terms. (Cameron 2000, s 119) 

Teknisk kompetens 

En del studier menar att arbetet kan räknas till ett av informations-
samhällets kunskapsarbeten, om än ett icke-kvalificerat sådant (t ex Frenkel 
et al. 1999; Frenkel et al. 1998; Hampson & Junor 2005; Mosco & 
McKercher 2008). Detta kan kanske, som föreslås i Frenkel et al. (1999), ha 
att göra med att då det nya samhället ska beskrivas, uppmärksammas sär-
skilt informationstekniken, som starkt förändrat samhället. Till detta kopp-
las callcenter, vilkas förekomst exploderat tack vare tekniken. Den utveck-
lade tekniken, som i kritiska studier uppfattas som orsak till omfattande 
övervakning, kan således uppfattas som det som ger arbetet ”status” som 
kunskapsarbete:  

The growth of IT and frequent changes in systems require familiarity 
with IT and navigational skills to minimize problems that arise when 
several systems are used simultaneously. These and the other features 
described above [customer-orientedness] means that front-line workers 
must increasingly be able to unlearn and learn fast. In short, like 
professionals, they must be knowledgeable and flexible. (Frenkel et al. 
1998, s 961)  

Vanligt är att göra en jämförelse mellan två karakteristiska branscher i den 
nya ekonomin: callcenter och IT-branschen (t ex Aneesh 2006; Baldry et al. 
2007; Upadhya & Vasavi 2008). Båda branscherna karakteriseras av geo-
grafiskt utspridda arbetsplatser, horisontella strukturer, större flexibilitet 
samt omfattande användning av informationsteknik (Baldry et al. 2007). 
Det som visas i dessa studier är att arbete på callcenter inte kan liknas vid 
arbeten inom den mer autonoma och varierade IT-branschen. De kallas 
kunskapsarbeten på grund av den immateriella produkten, företagsstruktu-
ren och informationstekniken, men arbetsuppgifterna på callcenter är av-
gjort mer standardiserade (Aneesh 2006; Baldry et al. 2007; Upadhya & 
Vasavi 2008).  
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Autonomi 

Detta leder över till det sista temat som jag vill nämna, nämligen autonomi. 
Inga studier placerar callcenter högt upp på den skalan, men i somliga upp-
märksammas anställdas motstånd mot dåliga arbetsvillkor, vilket visar att 
det finns utrymme till autonomi trots övervakning och samtalsmallar. Det 
handlar om sådant som att svara fel med flit, att göra narr av ledning 
alternativt kunder eller att medvetet manipulera med statistiken som mäter 
effektivitet (Brophy 2010; Mirchandani 2004; Winiecki 2007). Även sjuk-
skrivning och frivillig uppsägning har beskrivits i termer av autonomt 
motstånd (Brophy 2010). Att sådana motståndshandlingar alls förekommer, 
hävdar Taylor och Bain (1999), visar att jämförelser med ”elektroniska 
panoptikon” är överdrivna: 

Workers are not automatons and, to varying degrees and in a variety of 
ways, will seek to combat or circumvent what they perceive to be 
unacceptable managerial practice. (Taylor & Bain 1999, s 112)  

I redogörelser över motstånd mot dåliga arbetsvillkor uppmärksammas 
även ett fackligt engagemang, som kan tolkas som en form av kollektivt 
motstånd (se t ex Aneesh 2006; Brophy 2010; Mosco 2008; Mosco & 
McKercher 2008; Taylor & Bain 1999, 2005). Det råder olika meningar om 
hur vanligt det är med fackanslutning i branschen, men det föreslås att 
medan det är relativt vanligt i västvärlden är det betydligt ovanligare i andra 
delar av världen.  

Dessa studier erbjuder således ett annat perspektiv än vad som ges i 
många av de systemkritiska studierna, där anställda beskrivs som passiva 
offer för nyliberala strukturer. Men den autonomi som lyfts fram är givetvis 
inte i paritet med den som högkvalificerade anställda i mer kreativa kun-
skapsbranscher åtnjuter. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

En majoritet av den tidigare forskningen lyfter fram arbetets nackdelar. Det 
är mekaniskt, okvalificerat, monotont och övervakat. Några positivare 
röster hörs, men det är ingen odelad entusiasm som uttrycks. Det föreslås 
snarare att arbetet skulle ha potential att vara tillfredsställande om 
arbetsuppgifterna kunde ges något större komplexitet, vilket saknas i dags-
läget. Den bild som målas upp av en av den nya ekonomins snabbast 
växande branscher är kort sagt inte fördelaktig. 



 
KOMMUNIKATIONSARBETE PÅ DISTANS 

 

24 

Forskningen som jag redogjort för bedrivs huvudsakligen inom det 
arbetsvetenskapliga eller det sociologiska fältet. Fokus ligger på anställ-
nings- och arbetsvillkor samt på politiska och ekonomiska strukturer. Jag 
sällar mig till dessa genom att inte heller jag i huvudsak utforskar innehållet 
i samtalen, utan arbetet som producerar innehållet. Skillnaden mellan min 
undersökning och dessa är dock att jag lyfter fram arbetet som ett kom-
munikationsarbete, vilket placerar kommunikationsvillkoren i förgrunden. I 
arbetsvetenskaplig/sociologisk forskning behandlas kommunikationsvill-
koren oftast bara som en faktor bredvid andra. Inom språkvetenskapen 
bedrivs dock forskning med kommunikationen i fokus, förslagsvis genom 
samtalsanalyser som detaljerat redogör för kundsamtalen (se t ex Cameron 
2008; Cromdal et al. 2012; Cromdal, Osvaldsson & Daniel 2008; Hultgren 
2011; Osvaldsson, Persson-Thunqvist & Cromdal 2013; Tykesson & Kahlin 
kommande-a, kommande-b). I dessa studier hamnar istället arbetsvillkor 
utöver de rent kommunikativa, samt större politiska och ekonomiska struk-
turer, i skymundan, vilket gör att de ger en begränsad förståelse av själva 
arbetet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera vad som utmärker kommunikationsarbete på ett call-
center. Detta görs genom att utforska hur den kommunikativa verksam-
heten på ett svenskt callcenter i Lettland organiseras, utförs och tillskrivs 
mening. Avhandlingen avser således att ge ett bidrag till förståelsen av kom-
munikationsarbete i den nya globala ekonomin.  

Detta syfte bryts ner i fyra områden med frågeställningar, vilka rör kom-
munikationsarbetets materiella och organisatoriska inramning, arbetets 
ideologiska styrning, kommunikationsmötet mellan telefonister och kun-
der, samt frågor kring de kommunikationsrum som upprättas genom 
arbetets transnationella förbindelse. Dessa frågeområden motsvarar även de 
fyra analyskapitel som avhandlingen rymmer (kapitel 4–7). Frågeställningar-
na redovisas därför mer detaljerat i slutet av detta avsnitt, i samband med den 
översiktliga beskrivningen av kapitelstrukturen. Dessförinnan vill jag redovisa 
något om min användning av begreppet kommunikationsarbete.  

Termen kommunikationsarbete är min egen och anledningen till att jag 
använder den är till att börja med uppenbar. Kommunikation är det som de 
anställda arbetar med: arbetet består av kommunikation med andra män-
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niskor. Liksom språkforskaren Deborah Cameron (2000) anser jag att det är 
centralt att studera det språkliga arbetet som telefonisterna gör: 

[I]t is not possible to understand the peculiarities of call centre work – 
including the kinds of stress it produces – without placing more emphasis 
on the fact that it is essentially language work, and that ‘language’ in this 
instance primarily means spoken interaction. (Cameron 2000, s 114, 
kursivering i original)  

Men jag vill också positionera arbetet i förhållande till andra typer av kom-
munikationsarbeten, som visserligen kan ha likheter med det kommuni-
kationsarbete jag beskriver, men också betydande skillnader. För att ta ett 
exempel utforskar Fredrik Stiernstedt i sin avhandling (2013) radiopresen-
tatörers kommunikation med lyssnarna. De arbetsvillkor som omgärdar 
presentatörernas kommunikationsarbete i form av bland annat standardi-
sering, irreguljära anställningsformer samt svårighet att utöva självbestäm-
mande liknar på många sätt de villkor som undersöks i denna avhandling. 
Han lägger också, liksom jag, stor vikt vid hur arbetet påverkas av såväl den 
nyliberala omregleringen av arbetsmarknaden som införandet av digital 
kommunikationsteknik. Men det finns också skillnader mellan kommuni-
kationsarbete på callcenter och kommunikationsarbete på medieföretag, 
såväl som inom andra service- och kunskapsbranscher, inte minst i fråga 
om kreativitetsaspekter. I avhandlingen kommer därför det kommuni-
kationsarbete jag undersöker att relateras till andra former av närliggande 
kommunikationsarbeten. 

Man kunde tro att kommunikationsarbete som begrepp är vanligt 
förekommande i diskurser om det postindustriella samhällets arbeten, men 
faktum är att få forskare använder just den benämningen. Ett undantag är 
medieforskaren Magnus Fredriksson (2008) som använder termen för att 
beskriva företags strategiska arbete med att profilera sin verksamhet, det vill 
säga den bild företagen väljer att presentera sig med, men det är något helt 
annat än det arbete jag undersöker. Termen förekommer också (sporadiskt) 
i Mosco och McKerchers bok The laboring of communication (2008) men då 
i betydelsen kunskapsarbete, som för dem är ett bredare samlingsbegrepp 
för alla som arbetar med produktion och spridning av kunskap. Det finns 
därutöver fackföreningar, exempelvis den engelska The Communication 
Workers Union,2 där termen uppenbarligen används. Men de arbeten som 
enligt deras hemsida ryms i föreningen är post-, telekom- och mobil-
 
2 http://www.cwu.org/(2013-02-01). 



 
KOMMUNIKATIONSARBETE PÅ DISTANS 

 

26 

anställda samt anställda inom administration och finansvärlden. En liknan-
de fackförening där ännu fler yrkesgrupper samlas finns i USA Com-
munications Workers of America.3 Utmärkande för dessa fackföreningar 
tycks vara att förena anställda inom en bred mittenkategori av kunskap-
sarbeten (se Mosco & McKercher 2008, s 24-25) men som Hesmondhalgh 
och Baker (2011, s 59) mycket riktigt påpekar, är risken med en sådan bred 
och inkluderande definition att yrkenas specifika drag går förlorade.  

Ytterligare ett förtydligande är på sin plats. Jag analyserar kommuni-
kationsarbetet både som lönearbete och som kommunikativt arbete. I 
betydelsen lönearbete ligger fokus på förhållandet mellan arbetsgivare och 
anställd. Analysen placeras därmed inom ramen för det kapitalistiska pro-
duktionssystemet, genom en undersökning av de ekonomiska och orga-
nisatoriska arbetsvillkoren. Det kommunikativa arbetet handlar snarare om 
telefonisternas utförande av kundsamtalen. I dessa delar av analysen lyfts 
arbetsrutinerna och den meningsskapande praktiken fram. Åtskillnaden är 
enbart analytisk eftersom i realiteten sker detta samtidigt: det är den kom-
munikativa praktiken som genererar lön och därmed utgör lönearbetet. I 
forskning om arbete brukar emellertid endera sidan framhållas på bekost-
nad av den andra. Studier med arbetssociologiska perspektiv betonar ofta 
arbete som lönearbete med fokus på aspekter som lön, arbetsvillkor och 
relationen mellan arbetsgivare och anställd. Kulturstudier, däribland fler-
talet studier med ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, 
analyserar snarare arbete som det man gör när man arbetar, frånkopplat 
frågor som rör förhållandet mellan kapital och arbete (se dock Hes-
mondhalgh & Baker 2011; Mayer, Banks & Caldwell 2009; Mosco & 
McKercher 2008; Stiernstedt 2013; Örnebring 2010). Att medie- och kom-
munikationsvetenskapliga studier förhållandevis ofta har denna ingång 
beror, enligt Göran Bolin (2011, 2012), på inflytande från det kulturella och 
etnografiska vetenskapsfältet, där arbete framförallt uppfattas som en 
aktivitet som tillskriver något mening, exempelvis aktiviteten att producera 
skillnad och sociala värderingar (se också Örnebring 2010). Jag anser dock 
att det är centralt att studera även arbets- och anställningsvillkor om man 
ska förstå varför ett kommunikativt innehåll ser ut på ett visst sätt. Kom-
munikationsarbetet begränsas delvis av strukturella förhållanden, vilket får 
följder för den kommunikation som produceras. Hesmondhalgh och Baker 
(2011, s 25) refererar till Marx fetischismbegrepp när de diskuterar ämnet. I 
och med den kapitalistiska ordningen att byta varor mot pengar döljs de 

 
3 http://www.cwa-union.org/(2013-02-01). 
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vedermödor som legat bakom varans tillblivelse. Marx poäng, som är än 
mer relevant i den nya, deterritorialiserade ekonomin, är att människor har 
blivit beroende av varor som andra tillverkat under exploaterande 
förhållanden långt borta. Men i ett kapitalistiskt samhälle lär man sig att 
bortse ifrån detta.  

Givet detta blir det självfallet viktigt att undersöka både strukturella 
ramar (lönearbetet) och individernas ageranden inom dessa (det kommuni-
kativa arbetet). Ibland beskrivs skillnaden mellan yttre ramar och indivi-
duellt agerande som en konflikt mellan å ena sidan strukturperspektiv, som 
i princip fråntar individer möjligheter till fritt handlande, och å andra sidan 
aktörsperspektiv, som uppfattar individer som oberoende av omgivande 
begränsningar (Giddens 1984). Min uppfattning är att strukturen, som i det 
här fallet konstitueras av exempelvis arbetsplatsens fysiska inrättning och 
arbetsgivarens krav, sätter ramar för agerandet, men dessa ramar är varken 
förutbestämda eller omöjliga att förändra.  

Analysen struktureras enligt språkforskaren Per Linells analysmodell 
över kommunikativa verksamheter (2011), vilken inkluderar både ett 
struktur- och aktörsperspektiv. Enligt Linell är modellen lämplig för under-
sökningar av just institutionella samtalspraktiker. Kommunikativa verk-
samheter avgränsas av de ingående karakteristiska samtalen och aktiviteter-
na, samt de relativt bestämda syften som deltagarna i verksamheten orien-
terar sig mot. Linell föreslår att verksamheter analyseras på tre nivåer, eller 
dimensioner: för det första verksamhetens materiella och meningsdefini-
erande inramning (meso), för det andra iscensättandet av samtalen (mikro) 
och för det tredje de vidare socioekonomiska omständligheterna (makro). 
För att kunna fastställa den aktuella verksamheten behöver alla dimen-
sionerna analyseras (Linell 2011, s 161). Dimensionerna är dialogiskt 
relaterade till varandra. Det människor säger skapas i dialog med omgiv-
ningen, samtidigt som det sagda återskapar och upprätthåller de sociala 
situationer som de befinner sig i (se också Linell 2009). Jag ansluter mig till 
detta dialogiska kommunikationsteoretiska perspektiv med följden att 
avhandlingen inkluderar alla tre dimensionerna, dock med vissa modi-
fieringar av vad som, enligt Linell, bör analyseras inom respektive 
dimension. Mittendimensionen är i min analys också uppdelad i två delar, 
där den första delen ägnas den materiella inramningen och den andra den 
ideologiska. 

Kapitlet efter detta, kapitel 2, ger en teoretisk inramning av de frågor 
som aktualiseras av kommunikationsarbete på callcenter och därefter, i 
kapitel 3, presenteras det empiriska materialet och metoden. Efter det följer 
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avhandlingens analyskapitel, där först verksamhetens inramning analyseras 
i två separata kapitel, följt av iscensättandet och slutligen den yttre om-
givningen.  

I kapitel 4, som är det första analyskapitlet, analyseras den materiella och 
organisatoriska inramningen. Frågorna som ställs är: I vilken kontext utförs 
arbetet? Hur begränsas kommunikationsarbetet av lokalens materiella upp-
rättande, av arbetsbeskrivningen och av kommunikationstekniken? Vilka 
andra materiella och organisatoriska faktorer har betydelse för hur den 
kommunikativa verksamheten styrs?  

I kapitel 5 undersöks den ideologiska styrningen. Frågorna som ställs är: 
Hur introduceras och kommunikationstränas telefonisterna? Vilka är de 
prioriterade samtalsnormerna? I vilken omfattning styrs samtalsstil och 
förhållningssätt?  

I kapitel 6 undersöks vad som händer i kommunikationsmötet mellan 
anställd och kund. Frågorna som ställs är: I vilka samtal uppstår kommuni-
kativa dilemman? Hur ser relationen ut mellan å ena sidan individuella 
improvisationer och å andra sidan den materiella och ideologiska styr-
ningen? Det vill säga, vilka möjligheter till autonomt handlande finns?  

I kapitel 7, som är det sista analyskapitlet, analyseras vidare socioeko-
nomiska och rumsliga aspekter. Frågorna som ställs är: Hur har utlokali-
seringsprocessen genomförts? Vad har den transnationella förbindelsen för 
betydelse för den mening som tillskrivs kommunikationsarbetet, i såväl det 
lokala som det utvidgade kommunikationsrummet? 

Slutligen, i kapitel 8, återknyts till syftet. Kapitlet summerar de huvud-
sakliga resultaten från analysen och diskuterar sedan vad det är för slags 
kommunikationsarbete som framträder. 
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KAPITEL 2 
Teori  

I de två perspektiv på lönearbete som vägleder den tidigare forskningen om 
callcenter, det ena systemkritiskt, det andra managementinriktat, hämtar 
jag flera av de analytiska begrepp jag använder i avhandlingen. Innan jag 
mer i detalj redogör för dessa perspektiv är det nödvändigt att dels klargöra 
det så kallade tjänstesamhällets beskaffenhet och reda ut vissa problem som 
förknippas med termen, dels introducera de två breda yrkeskategorierna 
som förknippas med tjänstesamhället. Därefter ska jag redogöra för vad den 
nya ekonomin har för inverkan på arbetslivet.  

Tjänstesamhället 

Sociologen Daniel Bell (1973/1999), som har myntat termen det pos-
tindustriella samhället,1 menar att mekaniska och lågkvalificerade arbeten är 
på tillbakagång i tjänstesamhället, medan informations- och intelligens-
krävande arbeten växer i omfattning. Arbetstagare kommer i allt högre grad 
behöva en teoretisk kunskap, medan den manuella kunskapen får minskad 
betydelse. Detta synsätt är allmänt spritt och det talas också om ett 
kunskaps- eller informationssamhälle som domineras av så kallade kun-
skapsarbeten. En del beskrivningar av detta kunskapssamhälle tenderar att 
nästan helt bortse från att det ännu finns manuellt utförda arbeten. 
Medieforskaren Mark Deuze, som i boken Media work (2007) gör anspråk 
på att skildra det nutida arbetslivet generellt, är till exempel märkvärdigt 
blind ifråga om det lönearbete som inte kan utföras på valfri plats med hjälp 
av informationsteknik. Enligt honom har de flesta arbetstagare idag lämnat 

 
1 Termen förekom visserligen redan på 1910-talet men då med något annorlunda 
innebörd (se Ingelstam & Schiller 1981, s 44). Det är Bells definition som vanligtvis 
refereras till idag när termen används. 



 
KOMMUNIKATIONSARBETE PÅ DISTANS 

 

30 

yrken inom jordbruk, tillverkningsindustri och service2 till förmån för 
mindre fysiska arbeten inom olika kunskapsbranscher (se Deuze 2007, s 11).    

Kunskapsarbeten beskrivs i regel som stimulerande, högkvalificerade 
och kreativa (Bell 1973/1999; Castells 1996; Deuze 2007; Florida 2012; 
Frenkel et al. 1999; Winslow & Bramer 1994). Det finns en föreställning att 
arbetstagaren blir allt mer självständig i och med att denna ”äger” det som 
produceras, det vill säga texten i vid bemärkelse (Castells 1996). Mark 
Deuze går så långt som att hävda att arbete inte längre riktigt går att skilja 
från fritiden. Arbete, liv och ”lek” har kommit att bli utbytbara (Deuze 
2007, s 27). Det beror enligt honom på att hemmakontor har blivit vanliga, 
smarta telefoner möjliggör arbete nästan var som helst och den samtidiga 
produktionen och konsumtionen (av medietexter) innebär att arbete ofta 
upplevs som en lek. Genom sådana uttalanden är det tydligt att hans före-
ställningsvärld inte omfattar de människor som arbetar med exempelvis 
tillverkningsindustri, detaljhandel, vård och omsorg eller för den delen 
kundsamtal på callcenter, vilkas vardag ännu består av inrutade arbetsdagar 
med ett fysiskt närvarotvång.  

Jag ser en mängd problem med föreställningarna om det postindustriella 
kunskapssamhället. Till att börja med bör man vara försiktig då man talar 
om detta samhälle som något nytt. Redan under industrialismen utgjorde 
tjänstesektorn en betydande del av produktionen (se Marx 1867/1997, 
s 388–389). Om man dessutom beaktar det oavlönade hemarbete, som sär-
skilt kvinnor i alla tider utfört (Mulinari 2007), förstår man att immateriellt 
arbete som sådant inte bara hör till denna tid. Det blir därför missvisande 
att alltför mycket understryka ett skifte från manuella till postindustriella 
yrken, åtminstone om man räknar serviceorienterade arbetsuppgifter till det 
postindustriella.  

Ett annat problem, som jag redan har antytt, är att föreställningarna kan 
leda till en ensidig betoning på högkvalificerade yrken. Dessa ökar visser-
ligen i omfattning men även lågkvalificerade yrken ökar, vilket till exempel 
Manuel Castells framhåller: 

Simultaneous to this trend [of an expansion of information-rich occu-
pations] there is also the growth of low-end, unskilled, service 
occupations. These low-skilled jobs, despite their slower growth rate, 
may represent a substantial proportion of the postindustrial social 
structure in terms of their absolute numbers. (Castells 1996, s 206) 

 
2 Hans påstående att även serviceyrken är på tillbakagång stämmer inte överens med 
andra beskrivningar av tjänstesamhället, se exempelvis Richard Florida (2012, s 9).  
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Detta är en utveckling som också andra forskare uppmärksammar, 
exempelvis Frenkel et al. (1999) som beklagar att den ökade komplexiteten i 
arbetslivet än så länge bara kommer en del arbetstagare till godo. Tilläggas 
kan att, åtminstone i den högerorienterade politiska diskursen, rot- och rut-
arbeten idag omtalas som växande branscher i Sverige3 och dessa kan knap-
past fogas in i de mer teoretiskt högkvalificerade kunskapsbranscherna. 

Vidare kan en benämning som ”det postindustriella samhället” låta 
påskina att ekonomierna i västvärlden inte längre drivs av varuproduktion, 
vilket är oriktigt uppfattat. Som Paula Mulinari (2007) understryker, 
utvecklar västvärlden tjänstesektorerna samtidigt som man flyttar varupro-
duktionen till andra länder. Varuproduktionen har inte minskat – den har 
bara utlokaliserats och gjorts osynlig. Detta menar också Bengt Kristensson 
Uggla: ”Vi producerar idag inte mindre, utan mer varor än någonsin, men 
vi gör det med allt färre anställda” (2002, 67). Ytterligare ett argument kring 
temat förs fram av Ingelstam och Schiller (1981) som skriver att även om 
fler är sysselsatta i tjänsteyrken har dessa ”till största delen att göra med 
varor genom t ex planering, försäljning, försäkring, konstruktion och 
reparation” (1981, s 45). 

En annan invändning mot begreppet är att det ännu finns mängder av 
arbeten som huvudsakligen utgörs av materiell produktion, även i väst-
världen, men de kallas tjänstearbeten ändå, på grund av att skiljelinjen 
mellan materiell och icke-materiell produktion är flytande (Leppänen et al. 
2006; Mulinari 2007). Denna flytande gräns mellan materiellt och icke-
materiellt återfinns också i Göran Bolins kritik (2011, 2012) av begreppet 
immateriellt arbete. Han menar att man måste skilja på arbetet och 
arbetsresultatet, vilket inte alltid görs: 

The activity of working is just as material irrespective of the outcome of 
the labour process. […] The labourer sells his labour capacity 
irrespective of whether that capacity builds on physical strength or 
intellectual capacities. (Bolin 2011, s 85)  

Det som dessa invändningar påvisar och som jag ser som det största 
problemet med föreställningen om tjänstesamhället är tendensen att förbise 
förekomsten av fysiskt utförda och platsbundna arbeten, som kan vara både 
tunga och lågkvalificerade. I en stor del av forskningen om det postindu-
striella samhället finns en deterministisk inställning till teknik. Den ses som 
 
3 http://www.folkpartiet.se/vara-politiker/ledamoter-av-riksdagen/christer-winback/ 
artiklar/vi-vill-behalla-rut-och-rot-avdragen/(2013-06-27). 



 
KOMMUNIKATIONSARBETE PÅ DISTANS 

 

32 

både oundviklig och som den kraft som ska skapa ett bättre och enklare 
samhälle för alla människor med minskade ekonomiska och sociala klyftor 
som följd (Robins & Webster 1983). Det antyds ibland att klasskillnader har 
upphört i och med intåget i det högteknologiska samhället (Baldry et al. 
2007, s 39). Men det kan också vara så, menar åtminstone Robins och 
Webster (1983), att tekniken tvärtom införts för att upprätthålla ojämlika 
strukturer:  

The issue, in fact, lies not in the use of technologies, but in their 
constitution. Information technology has been shaped by multinational 
corporations – without democratic participation and consultation – to 
express specific corporate values and priorities. There is no reason to 
believe that information technology will not reinforce, and aggravate, 
existing inequalities at both the national and international levels. 
(Robins & Webster 1983, s 202, kursivering i original) 

Detta stämmer också överens med människors egna upplevelser, som 
Baldry et al. (2007) visar i sin forskning. Även om man kanske inte längre 
tänker på klasskillnader i termer av kapitalister och proletärer finns ännu en 
stor upplevd klyfta mellan den rika eliten och den fattigare delen av befolk-
ningen, liksom mellan de med givande arbeten och de med mindre givande. 
Dessutom är fördelningen av resurser globalt sett mycket ojämlik, vilket i 
sin tur är fysiskt påtagligt för särskilt de mest utsatta. Platser är olika 
placerade enligt en maktgeometrisk skala, skriver Doreen Massey (1994, 
2004), där vissa hamnar i fördelaktiga positioner genom att ta kontroll över 
investeringar och ekonomisk avkastning medan andra platser kommer i 
underordnad position och får bistå med billig arbetskraft och råvaror.  

Även om jag understryker den fortsatta förekomsten av mekaniska, 
manuellt utförda arbeten är det naturligtvis så att tjänstesamhället inneburit 
en stark ökning av service- och kunskaparbeten. Vad som utmärker dessa 
två yrkeskategorier särskiljs dock inte alltid tydligt i forskningen. Båda anses 
känneteckna tjänstesamhället och sammanblandas därför lätt. Enligt exem-
pelvis Daniel Bell tydliggörs övergången från ett industriellt till ett post-
industriellt samhälle av skiftet från arbete med maskiner till arbete med 
människor:  

[T]he fact that individuals now talk to other individuals, rather than 
interact with a machine, is the fundamental fact about work in the post-
industrial society. (Bell 1973/1999, s 163) 
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Samtidigt lyfter han fram den teoretiska kunskapen som nödvändig i 
dagens samhälle. Men att tala med andra människor implicerar något annat 
än att ha teoretisk kunskap. Bell gör dock inte den distinktionen. Han skiljer 
noga mellan varu- och tjänsteproduktion och argumenterar för att den 
senare ökar i omfattning, medan den förra tar allt färre arbetstagare i an-
språk. Men tjänsteproduktionssektorerna är inte avgränsade, utan där avses 
arbeten både med och utan kundkontakt. Detta är för vagt, menar jag, då 
det är skillnad på kundrelaterade servicearbeten och så kallade kunskaps-
arbeten. Dessa två kategorier ska jag här beskriva lite närmare, i syfte att 
klargöra skillnaden dem emellan. 

Servicearbete 

Begreppet service är egentligen detsamma som tjänst, och dess betydelse är 
mycket omdiskuterat (se t ex Abiala 2000; Furåker 1995). Att utföra tjänster 
är att åstadkomma något som till största delen är icke-materiellt, det är 
grunden, skriver Furåker (1995). Sedan kan man skilja mellan graden av 
materialitet (alla icke-materiella verksamheter är alltid i någon mån mate-
riella), mellan olika slags tjänster (till exempel vårdtjänster från teknisk 
service) eller mellan olika tjänstesektorer. Detta inkluderar även kunskaps-
arbeten. Men utmärkande för den skandinaviska tjänsteforskningen är, 
enligt Kristina Abiala (2000), att fokusera på relationen mellan den anställ-
da och en annan människa. En tjänst är först och främst icke-materiell men 
också omöjlig att återskapa: den ”inbegriper en unik transaktion mellan 
’producent’ och kund” (Abiala 2000, s 11). Det synsättet inkluderar kunden 
och det processuella i definition av tjänst – kunden deltar i tjänsteprocessen. 
Det är den definitionen jag håller mig till då jag använder termen service-
arbete – det handlar alltså om kundservicearbete, ibland kallat frontlinje-
arbete (Frenkel et al. 1999; Korczynski 2002). Vanliga servicenäringar är 
hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandel (Abiala 2000; Mulinari 
2007), resebranschen (Hochschild 1983; Petersson McIntyre 2003) liksom 
vård- och omsorgssektorn (Leppänen et al. 2006). I dessa förekommer en 
direkt kontakt med kunder, ansikte mot ansikte, men kategorin servicearbete 
kan givetvis också rymma yrken där kontakten med kunderna är medierad. 

Utmärkande för servicemötet mellan kund och anställd är att det, till 
skillnad från andra möten mellan människor, inbegriper en tredje part: 
organisationen. Samspelet mellan kunder och anställda sker därför till stor 
del på serviceföretagets villkor (Abiala 2000; Abiala & Ahrne 1995; Kor-
czynski 2002). Företaget sätter ramarna för hur interaktionen ska utföras, 
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därav benämningen ”frontlinjearbetare”: servicearbetaren är i frontlinjen 
mellan företag och kund. Det är också därför många forskare kallar ser-
vicearbete för känsloarbete (se Hochschild 1983). Företagets villkor handlar 
om att erbjuda kunden god service vilket innebär att den anställda måste 
inta ”rätt” attityd av trevlighet, omhändertagande med mera. Servicearbete 
har bland annat av den anledningen inte samma status som kunskapsarbete. 

Kunskapsarbete 

Kunskapsarbeten skiljer jag från servicearbeten, främst genom att kund-
relationerna inte framhålls i definitionen. Kunskapsarbeten brukar åsyfta 
sådana arbeten där anställda har stort inflytande över sina prestationer och 
på egen hand finner lösningar på komplexa uppgifter. Det handlar om att 
använda sin egen ackumulerade kunskap snarare än om att passivt utföra 
instruktioner från en överordnad, vilket givetvis underlättas av den 
utvecklade informationstekniken (Winslow & Bramer 1994). Termen kun-
skapsarbete är dock komplicerad och ofta sorteras yrkesgrupper utifrån hur 
mycket och vilken sorts kunskap deras uppgifter fordrar. Mosco och 
McKercher (2008, s 24–25) redogör för en indelning som visar på bredden i 
olika uppfattningar av arbetets natur. Den snävaste definitionen rymmer 
bara de verkligt kreativa yrken där kunskap produceras eller används för att 
lösa kreativa problem. Hit hör bland annat vetenskapsmän, kulturarbetare 
och riktigt högteknologiska yrken. En något vidare definition räknar också 
in sådana som distribuerar eller på annat sätt hanterar kunskap, exempelvis 
lärare och bibliotekarier men också datatekniker och posttjänstemän. Den 
allra vidaste definitionen inbegriper alla som överhuvudtaget arbetar i 
kedjan av kunskapsöverföring och det inkluderar även tillverkare av kablar 
och andra tekniska komponenter till apparaterna som används i över-
föringen. Mosco och McKercher sympatiserar med denna vidare definition 
(se också Mayer 2011 som argumenterar för den hållningen). Jag instämmer 
dock med Hesmondhalgh och Baker (2011) om att ordet riskerar att 
tömmas på betydelse med den vida definitionen och begränsar mig därför 
till den snävare gruppen när jag använder termen.  

Mediearbeten hör till de yrkeskategorier som mest renodlat kvalar in 
som kunskapsarbeten. Det som skiljer mediearbeten från andra arbeten är 
de flyktiga varorna: medieföretagen säljer dels innehåll till medieanvändare, 
dels publik till annonsörer. Detta medför att branschen präglas av ett högt 
risktagande (Bolin 2011; Stiernstedt 2013). Att publikens smak är oförut-
sägbar då det gäller de varor som produceras i mediebranschen fordrar 
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anställda som arbetar kreativt och nytänkande. En alltför hög grad av 
standardisering riskerar att göra varorna svårsålda. Det innebär, som 
Stiernstedt (2013, s 36) skriver, att en del forskare har beskrivit mediearbete 
som frigörande och självutvecklande. Bevarandet av en viss ”hantverks-
mässighet” skiljer detta arbete från annat mer repetitivt lönearbete. Denna 
föreställning finns också förankrad hos mediearbetarna själva, som ofta 
accepterar exploaterande arbetsprocesser i utbyte mot löftet om självför-
verkligande (Gill 2002; Mayer 2009).  

Arbete i den nya ekonomin 

Tjänstesamhällets ekonomiska system kallas ofta, som jag skrev 
inledningsvis, den nya ekonomin. För kapitalistiskt drivna ekonomier är 
kontroll av arbetskraften central eftersom det är arbetet som säkrar en ökad 
utdelning (Harvey 1990). Därför kan man inte skilja på det ekonomiska 
systemet och arbetes organisering. Ibland förknippas den nya ekonomin 
med ekonomiska förehavanden under IT-bubblans storhetstid kring millen-
nieskiftet. De då växande dotcom-företagen har blivit symboler för den nya 
ekonomin (Baldry et al. 2007; Florida 2012). Detta är emellertid för snävt, 
enligt mig, för det synsättet resulterar i att man kan tala om den nya 
ekonomins uppgång och fall (se t ex Florida 2012, s 116). Den nya ekono-
min växte förvisso stort under de åren, men i grunden handlar det om poli-
tiska nyliberala åtgärder som drev igenom en närmast obegränsad kapi-
talism, som på avgörande sätt också förändrade arbetsmarknaden (Baldry et 
al. 2007; Harvey 1990). Och det sätt varpå arbetsmarknaden kommit att 
förändras har inte upphört, utan är en i högsta grad pågående process. 

Utmärkande för arbete i den nya ekonomin är den ökade flexibiliteten. 
Richard Sennett kallar nutidens ekonomiska system för flexibel kapitalism 
vilket kännetecknas av att ”[a]rbetstagare förväntas uppträda smidigt, vara 
öppna för förändringar med kort varsel, ständigt ta risker, bli alltmer 
oberoende av regler och förordningar” (1999, s 17). Livstidsjobben har upp-
hört och tillsvidareanställningar som anställningsform är under utfasning 
(se också Beck 2000; Florida 2012; Standing 2013). Det som gäller i allt 
högre utsträckning är ”[i]ndividuella avtal, tillfälligarbete och andra former 
av extern flexibilitet” (Standing 2013, s 62). Detta innebär att alla som 
befinner sig i arbetsför ålder oupphörligt behöver utveckla sina personliga 
förmågor för att vara ”anställningsbara”. Istället för att anstränga sig för 
arbetsplatsens eventuella framgångar (som allt oftare utgör tillfälliga kon-
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trakt och därför inte motiverar till lojalitet), krävs att människor i högre 
utsträckning fokuserar på smarta drag som gynnar den egna karriären 
(Deuze 2007; Florida 2012; Gill 2002).  

Arbetsgivare sparar givetvis pengar på flexibiliteten. Det är lönsamt att 
slippa ha en stor mängd tillsvidareanställda för att istället kunna kort-
tidsanställa bara under särskilt arbetsintensiva perioder. En ytterligare 
besparning är att slippa betala sjukförsäkring och andra förmåner (Aneesh 
2006; Brophy 2010; Collins 2002; Sennett 2006). Flera forskare påpekar 
dock att företagens kortsiktiga tänkande kan få motsatt effekt, även faktiskt 
Florida trots att han är positivt inställd till flexibiliteten som sådan. Arbets-
givare som utnyttjar systemet alltför girigt riskerar stora kostnader för 
inskolning av nya projektanställda, hög omsättning och, i och med det, 
avsevärda intellektuella förluster (Florida 2012, s 92–93).  

Standing (2013) varnar för att många människor, på grund av arbets-
livets flexibilitet och osäkerhet, kommer att förpassas till prekariatet. Det 
som förenar människor i prekariatet är att de saknar flera tryggheter som är 
relaterade till arbete, däribland tryggheten att ha en tillsvidareanställning 
med säker inkomst så att det går att planera sin framtid. Istället hänvisas de 
till antingen arbetslöshet eller tillfälliga, dåligt betalda och osäkra arbeten. 
Eftersom det kapitalistiska systemet bygger på att en grupp desperata 
människor utför arbete som ingen annan vill göra, blir det nästintill 
omöjligt att ta sig ur den miserabla situationen.  

Flexibilitet har fått ökad betydelse inom de flesta nutida yrkeskategorier 
men lyfts fram som särskilt märkbar i branscher där utlokalisering är vanlig: 

Outsourcing is by and large an extension of the general predominance of 
a business-led neo-liberal agenda that has transformed the business-
labour social contract of the 1950s and 1960s (guaranteed jobs at a living 
wage with a package of benefits) to a business-first agenda that, in the 
name of productivity, has made jobs, wages, and certainly benefits, far 
from a guarantee in today’s developed societies. (Mosco 2005, s 41) 

Enligt sociologen Guy Standing (2013, s 16) infördes flexibiliteten para-
doxalt nog med argumentet att då kunna undvika att utlokalisera arbete. 
Om arbetsmarknaden inte övergick till flexiblare villkor skulle produ-
ktionen på hemmaplan bli för dyr, menade de nyliberala ekonomerna. 
Detta visade sig alltså vara en felaktig slutsats, vilket anknyter till en annan 
central aspekt av den nya ekonomin. Den är geografiskt gränslös. Med hjälp 
av modern informationsteknik kan tjänster och kapital obehindrat korsa 
geografiska gränser (Beck 2000; Pratt 2000). Eftersom den nya ekonomin är 
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expansiv till sin natur söks konstant nya marknader. De nyliberala 
åtgärderna som underlättar en fri rörlighet, exempelvis avskaffandet av 
handelstullar, möjliggör att den breder ut sig territoriellt (Baldry et al. 2007; 
Harvey 1990, 2011).  

Arbetsklimatet beskrivs följaktligen av forskare som i huvudsak negativt 
på grund av den ökade otryggheten. Men för många, särskilt unga män-
niskor som ser gårdagens livstidskontrakt och inrutade tillvaro som 
enformigt och meningslöst, förefaller dagens arbetsmarknad attraktivare 
(Beck 2000; Deuze 2007; Florida 2012; Gill 2002; Ross 2008; Rossiter 2006). 
Arbetsklimatet är tveeggat. Samtidigt som det utlovas större flexibilitet och 
en frihet från den fordistiska inrutade tiden medföljer ett större risktagande 
och ökad osäkerhet. 

Perspektiv på lönearbete 

Det arbete som jag undersöker rymmer inslag av såväl industriarbete som 
service- och kunskapsarbete. Detta syns ibland explicit, ibland implicit, i 
den tidigare forskningen om arbetet på callcenter. Kopplingen till industri/-
fabriksarbete handlar om att arbetet bland annat liknar arbetsprocessen i 
fabrikernas löpande band och att övervakningen av arbetsprocessen är 
omfattande. Skillnaden består till största delen av att det är en mental och 
inte kroppslig ansträngning. Kopplingen till servicearbete finns med tanke 
på att arbetet involverar service åt kunder. Den avgörande skillnaden är att 
det enbart handlar om medierad service, inte ansikte mot ansikte. 
Kopplingen till kunskapsarbete består av att anställda producerar kom-
munikation med hjälp av informationsteknik, men till skillnad från kun-
skapsarbeten är processen varken kreativ eller självständig. Vilken sorts 
arbete forskarna liknar kommunikationsarbetet vid, beror till stor del på det 
övergripande perspektiv på arbete som vägleder studien. Som jag skrev 
tidigare nämns två huvudsakliga perspektiv, ett systemkritiskt och ett mana-
gementorienterat.4 Jag går nu över till att beskriva dessa.  

 
4 Jag är medveten om att det inte bara finns ett systemkritiskt respektive management-
orienterat perspektiv, men för enkelhetens skull försöker jag skriva fram huvudlinjer 
som jag tänker att eventuella varianter kan fogas in under. Jag benämner dem därför i 
singular form. 
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Det systemkritiska perspektivet  

I det som följer kommer i huvudsak en marxistisk förståelse av arbete att 
presenteras. Anledningen till att jag har valt benämningen ”systemkritisk” 
är att jag kopplat perspektivet samman med en stor del av den tidigare 
forskningen på callcenter och denna har inte uteslutande ett marxistiskt 
perspektiv, utan uttrycker kritik mot systemet utifrån olika hållningar.  

En av de mest uppmärksammade forskarna under nittonhundratalet 
med en marxistisk förståelse av arbete, Harry Braverman, beskriver i boken 
Arbete och monopolkapital (1977) den nya tidens tjänstearbeten med sam-
ma ingång som tidigare ramat in beskrivningar av industriarbeten. Han 
skriver att alltsedan kapitalismens fråntagande av människors möjligheter 
att arbeta åt sig själva, har arbeten alltmer rationaliserats och vinst-
maximerats. Det har skett bland annat genom att arbetsprocesser styckats 
upp och fördelats på flera individer. Denna process gör arbetet mer lönsamt 
eftersom de enskilda delarna blir billigare: ”Översatt till marknadstermer 
innebär det att den arbetskraft som utför deloperationer kan köpas billigare 
än den arbetskraft som består av allroundarbetare kapabla att genomföra 
hela arbetsprocessen” (Braverman 1977, s 79). En annan omställning är att 
tankearbetet som krävs i arbetsprocessen har flyttats från utföraren till en 
annan avdelning (ledningen), där arbetet planeras. Det är denna separering 
av ”hand och hjärna” som är den mest avgörande enskilda aspekten av det 
kapitalistiska produktionssystemet, enligt Braverman. Han kallar det 
”yrkesskicklighetens ödeläggande” (1977, s 122). Genom att tanke och 
handling separeras förlorar arbetaren kontrollen över sitt eget arbete och 
sättet att utföra det, medan arbetsgivarens kontroll istället ökar.  

Braverman utgår uttryckligen från taylorismen i sin värdering av löne-
arbete. Taylorismen har sitt namn efter Frederick W Taylor, som i början av 
nittonhundratalet utarbetade arbetssätt där maximal effektivitet skulle 
gynnas. Det handlade framförallt om att det var mer effektivt att låta varje 
anställd upprepa en och samma enkla uppgift, eftersom nya uppgifter tog 
tid att lära sig (Baldry et al. 2007; Sennett 1999). Taylorismen är trots den 
engelska beteckningen ”scientific management” ingen riktig vetenskap om 
arbete, skriver Braverman, utan en ”handledning i konsten att leda andras 
arbete i ett kapitalistiskt produktionssystem” (1977, s 85, kursivering i 
original). Taylorismen kom att bli det dominerande sättet att organisera 
arbete på många arbetsplatser, bland annat i Henry Fords bilindustrier där 
löpandebandsprincipen infördes år 1914. Det löpande bandet innebar att 
bildelarna förflyttades framåt av ett monteringsband till fasta stationer där 
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arbetarna upprepande utförde samma operation på varje bil (Braverman 
1977; Harvey 1990). Ford menade att ”[d]et påtagliga resultatet av dessa 
principers tillämpning är att arbetaren inte behöver tänka så mycket och att 
hans rörelser inskränkes till minsta möjliga. Han gör så gott som uteslu-
tande en enda sak med ett enda handgrepp” (Henry Ford citerad i Ingel-
stam & Schiller 1981, s 56). 

Stort utrymme ägnar Braverman åt att diskutera teknikutvecklingen. 
Tekniken utvecklas med ständigt effektivare maskiner för att antingen helt 
ersätta den kostsamma arbetaren eller, så långt det är möjligt, öka pro-
duktionstakten. Braverman menar att ”[d]e mångfaldiga uppfinningarna på 
maskinområdet har alla ett och samma syfte, nämligen att så långt möjligt 
avveckla arbetaren som kontrollör av arbetsprocessen och lämna över den 
funktionen till företagsledningarna, trots att dessa inte har någon direkt 
beröring med processen” (1977, s 184). Även om processen infördes under 
den industriella epoken, ser Braverman ingen reell förändring i och med 
inträdandet i tjänstesamhället och framväxten av tjänstearbeten, utan sna-
rare har modern teknik styckat upp arbetsprocesserna ännu mer. 

I annan forskning om lönearbetets förändring förekommer begreppet 
kvalifikation då arbetens allt större beroende av teknik diskuteras (Ingel-
stam & Schiller 1981; Mosco & McKercher 2008; Stiernstedt 2013; Örne-
bring 2010). Det kan likställas med Bravermans term yrkesskicklighet. Olika 
uppfattningar har förts fram angående teknikens konsekvenser för arbets-
tagarna. Arbeten föreställs antingen bli mer kvalificerade genom att 
tekniken övertar rutinartade uppgifter och på så vis ger ökat utrymme för 
anställda att ägna sig åt kreativa sysslor, eller så tänks tekniken dekvalificera 
arbetet genom ökad standardisering och lägre möjlighet till självständighet. 
Tekniken kan också tänkas uppkvalificera arbeten på vissa plan samtidigt 
som andra delar av arbetet dekvalificeras, som Henrik Örnebring (2010) 
visar i sin studie om journalisters arbete. Det Braverman beskriver, utifrån 
taylorismens rekommendationer, är en tydlig riktning mot dekvalificering: 
anställda ska, av rationella skäl, fråntas kompetens och ansvar. Ansvaret 
övertas istället av tekniken. Inom managementperspektivet är det, som jag 
kommer att visa, vanligare att lyfta fram teknikens positiva effekter. 

Begreppet kvalifikation kommer att användas i analysen men inte främst 
i anslutning till teknikens inverkan. Att bedöma ett yrkes kvalifikationsnivå 
enbart baserat på dess tekniska svårighetsgrad är problematiskt, hävdar 
Judy Wajcman (1991), eftersom teknisk kompetens traditionellt kon-
struerats som manligt. På grund av att teknik uppfattas som hörandes till en 
manlig sfär har det varit svårt för kvinnor att erövra den arenan. Kvinnor 
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har istället utvecklat andra kompetenser som, på grund av att de inte är 
tekniska, ofta avfärdas som icke-kvalificerade. I forskning om bland annat 
servicearbete argumenteras dock att kvinnors kompetenser måste kunna 
diskuteras i termer av kvalifikation. Kvalifikation handlar exempelvis också 
om kommunikativ och social förmåga (se t ex Belt, Richardson & Webster 
2000; Frenkel et al. 1999; Mulinari 2007). Jag väljer därför att använda 
begreppet kvalifikation som en samlingsterm för vad som gör arbetet 
kvalificerat eller inte. 

Braverman understryker att en förståelse av arbete måste inkludera en 
analys av arbetsprocessen snarare än arbetsprodukten, vilket annars är van-
ligt (Hesmondhalgh & Baker 2011; Mulinari 2007). Det beror på att 
omständigheterna runt arbetsprocessen inkluderar relationen mellan 
arbetsgivare och anställd, eller mellan kapital och arbete, och den relationen 
uttrycker en maktordning. Det är med andra ord en marxistisk kritik som 
formuleras. Arbetaren säljer sin arbetskraft och fråntas därmed kontrollen 
över arbetsprocessen, vilket i sin tur leder till att arbetaren står alienerad i 
relation till det han eller hon tillverkar (och i slutändan även inför sig själv). 
Arbete i sig är dock inte negativt; arbete betraktas inom marxismen som 
medel till självförverkligande, men det måste då vara kreativt arbete som 
arbetaren utför för sin egen skull (Braverman 1977; Du Gay 1996; 
Hesmondhalgh & Baker 2011). Begreppet alienation, som är centralt i 
sammanhanget, beskrivs av Karl Marx så här: 

För det första däri, att arbetet för arbetaren är något utanför honom 
liggande, något yttre, som inte tillhör hans väsen, och att han därför inte 
bejakar utan förnekar sig själv genom sitt arbete, inte känner sig lycklig 
utan olycklig, inte utvecklar någon fri fysisk och andlig energi utan för-
stör sin fysik och ruinerar sin ande. Arbetaren känner sig därför som sig 
själv först utanför sitt arbete, och i arbetet känner han sig som om han 
vore utanför sig själv. Han är hemma när han inte arbetar och när han 
arbetar är han icke hemma. Hans arbete är därför inte frivilligt utan 
påtvingat. Det är tvångsarbete. Därför är det inte tillfredsställelsen av ett 
behov, utan det är bara ett medel att tillfredsställa behov utanför arbetet. 
Att det är något främmande framgår tydligast därav att så snart icke 
något tvång föreligger – av fysiskt eller annat slag – så skyr arbetaren sitt 
arbete som pesten. (Marx 1844/1978, s 183–184, kursivering i original) 

Enligt en marxistisk förståelse är detta ett objektivt tillstånd. Människans 
självförverkligande kan endast ske om han eller hon är fri att själv styra över 
sitt arbete. På grund av den alienerande arbetsprocessen i det kapitalistiska 
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produktionssystemet, där arbetaren fråntas kontrollen över arbetet, hindras 
arbetarens fullbordan som människa. Detta är inte ett tillstånd som kan 
omprövas på grundval av anställdas eventuellt avvikande uppfattning om 
sin egen arbetssituation (Du Gay 1996; Hesmondhalgh & Baker 2011). I 
citatet ovan beskrivs emellertid alienation som, visserligen oundviklig men 
ändock, en upplevelse av tillståndet. Detta har öppnat upp för senare resone-
mang om subjektiva upplevelser av arbetets organisering i ett kapitalistiskt 
produktionssystem (Hesmondhalgh & Baker 2011, s 26–27). Arbetslivs-
forskningen har mycket länge, egentligen ända sedan industrialismen med-
förde att arbetet separerades från hemmet, diskuterat frågan om mening; 
hur kan arbetslivet utgöra en meningsfull instans för människan då löne-
arbetet lösgjort kopplingen mellan en människas självuppfattning och det 
människan gör på sin betalda arbetstid. På fritiden kan människor ”vara sig 
själva” men på arbetet gäller att foga sig efter arbetsgivarens krav (Baldry et 
al. 2007; Du Gay 1996; Rose 1999). Denna problematik finns således starkt 
närvarande inom det systemkritiska perspektivet med dess fokus på arbetet 
som alienerar människor. Men enligt en marxistisk förståelse är det 
omöjligt att reformera arbeten inom ramen för ett kapitalistiskt pro-
duktionssystem. Lösningen måste vara att ersätta kapitalismen och skapa 
förutsättningar där människor inte behöver underordna merparten av sin 
tid och kraft ett system de inte har möjlighet att påverka. 

När jag redogör för managementdiskursens annorlunda synsätt får jag 
anledning att återkomma till Marx beskrivning av alienation. Här vill jag 
dock ta upp Hesmondhalgh och Bakers (2011, s 28–39) invändning mot att 
alienationsbegreppet så ofta används för att värdera lönearbetets process. De 
redogör till exempel för sociologen Robert Blauners indelning av alienation 
i fyra aspekter: maktlöshet, meningslöshet, isolering och förfrämligande 
inför sig själv, som alla handlar om hur arbetaren uppfattar sin arbets-
situation. Författarna hävdar dock att en värdering av produkten som 
framställs också har betydelse. Värderingen kan utgå från dels hur pass hög 
kvalitativ standard den håller, dels om den tillverkade produkten bidrar till 
att göra samhället bättre eller sämre. Om till exempel en tv-producent 
uppger att arbetet är stimulerande och kreativt, men samtidigt skapar 
program som både bidrar till en kulturell trivialisering och kvalitativt sett är 
undermåliga, kan arbetet knappast beskrivas som ett bra arbete (Hesmond-
halgh & Baker 2011, s 36–37). Jag håller med om att det är intressant att 
undersöka hur de anställda själva uppfattar den tjänst de levererar. Den 
produkt som skapas, det vill säga samtalen med kunderna, skulle kunna 
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uppfattas antingen som en källa till stolthet, som en neutral uppgift eller 
som något de anställda helst inte vill kännas vid.  

För Braverman handlar alienation företrädesvis om teknikens utarmning 
av arbetsprocessen. Han har haft mindre att säga om tjänstesamhällets 
serviceyrken, menar sociologen Arlie Hochschild. Hon har i boken The 
Managed Heart (1983) utvecklat termen känsloarbete för att ge en förståelse 
av den utarmning servicearbetares emotionella arbete innebär. I hennes 
studie handlar det om flygvärdinnor, men principerna är desamma för allt 
kundrelaterat servicearbete. Att utföra känsloarbete är att manipulera sina 
”sanna” känslor till förmån för den affektiva känsloregim som uttrycks i 
företagsmanualer. Detta är enligt henne dekvalificerande, eftersom anstäl-
ldas känslor regisseras uppifrån: hand och hjärna separeras. Det är därför 
jag menar att begreppet kvalifikation måste vidgas då det används för att 
beskriva ett serviceyrke.  

Även privat utövar människor känsloarbete, menar Hochschild (till 
exempel ”arbetet” med att upprätthålla en trevlig stämning under jul-
helgen), men det känsloarbete som föreskrivs av arbetsgivaren är på grund 
av sin kommersiella bevekelsegrund annorlunda:  

The whole system of emotional exchange in private life has as its 
ostensible purpose the welfare and pleasure of the people involved. 
When this emotional system is thrust into a commercial setting, it is 
transmuted. A profit motive is slipped in under acts of emotion manage-
ment, under the rules that govern them, under the gift exchange. […] 
The fact that their training manuals are prepared for them and that they 
are not themselves entirely free to ‘tell it like it is’ only illustrates again 
how deskilling is the outcome of specialization and standardization. 
(Hochschild 1983, s 119–120)  

Det påverkar människor negativt att undertrycka personliga känslor till 
förmån för de som föreskrivs av företagets regler. Fjärmandet från det 
”autentiska” jaget medför en risk för utbrändhet och alienation. På lång sikt 
kan vanan av ett instrumentellt känsloarbete leda till att människor förlorar 
förmågan att känna på ett ”äkta” sätt (Hochschild 1983). Hochschild ut-
vecklar, enligt Per Gustafson, ett “klassiskt marxistiskt alienationstema – 
arbetaren görs främmande för sig själv och för sin sanna natur genom att 
hans eller hennes förmågor underkastas en marknadslogik” (2003, s 70).  

Hochschilds bok har blivit mycket inflytelserik och den forskning som 
undersöker servicearbeten lämnar den sällan okommenterad (t ex Abiala 
2000; Björk 2012; Buchanan 2002; Hampson & Junor 2005; Ivarsson & 
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Larsson 2008; Korczynski 2002; Mulinari 2007; Petersson McIntyre 2003; 
Taylor & Bain 1999; Wouters 1989). Det beror på att begreppet känslo-
arbete är centralt för att förstå hur det är att utföra servicearbete på en 
omreglerad marknad där serviceföretagen tvingas konkurrera om 
kunderna, enligt Korczynski (2002). I allt högre grad behandlas ”kunden 
som kung” (Björk 2012; Korczynski 2002; Leppänen et al. 2006). Det finns 
två delvis olika synsätt på processen att göra kunden till kung. Dels det som 
härstammar från den japanska företagskulturen som fokuserar på den 
serviceanställdas ödmjukhet och respekt (Baldry et al. 2007; Frenkel et al. 
1999; Parker 2000), dels synsättet att var och en (som betalar) har rätt att 
kräva att få sina behov tillgodosedda. Det sistnämnda synsättet är en del av 
en tilltagande konsumtionsdiskurs som sprider sig i samhället. I boken 
Lyckliga i alla sina dagar (2012) skriver Nina Björk: ”Kunden har alltid rätt. 
Kunden är den som betalar och därför den som alltid har rätt. Kundmötet 
är en övning i under- och överordning, där penningen är regissör för 
mänskliga draman. Det är en utmärkt och frekvent socialisation in i den 
ekonomistiska logiken: jag har pengarna – jag har rätten” (2012, s 69, 
kursivering i original). Detta synsätt påverkar anställda på serviceföretag 
märkbart. Servicearbete handlar om att få kunden nöjd och det innebär att 
uppvisa vänlighet och omtanke gentemot honom eller henne, att undan-
trycka eventuella känslor av irritation och trötthet, men också i många 
yrken att leva upp till vissa krav på utseende och klädsel (Gustafson 2003; 
Ivarsson & Larsson 2008; Petersson McIntyre 2003).  

Men beroende på vilket servicearbete det handlar om ser kraven delvis 
olika ut. Inom offentlig verksamhet är kraven mindre uttalade. Mötet 
mellan kund och anställd är mer standardiserat inom offentlig sektor och 
kunden har där liten möjlighet att påverka, huvudsakligen för att tjänsten 
finansieras med skattemedel. Inom privat sektor råder en konkurrens-
situation vilket ger kunden större makt: den som betalar kan också ställa 
krav på tjänsten som levereras. Av den orsaken sätts högre press på 
anställdas sociala förmågor inom privat sektor. De anställda förväntas ge så 
pass god service att kunderna inte finner anledning att byta serviceföretag 
(Abiala 2000; Korczynski 2002; Leppänen et al. 2006). Denna omständighet 
är som sagt inte relevant för offentligt finansierade tjänster, även om den 
offentliga sektorn kan anamma kvasiformer av konkurrens, exempelvis 
genom införandet av inbördes konkurrensutsatta marknader (Korczynski 
2002). Upplevelsen av att utföra känsloarbete skiljer sig också. Enligt 
Mulinari (2007) uppfattas känsloarbete inom den privata sektorn generellt 
som mer oäkta, på grund av att kunderna där inte egentligen behöver 
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särskild omsorg utan omhändertas av kommersiella skäl, medan det inom 
offentlig verksamhet ofta handlar om kunder med olika former av 
vårdbehov. Där anses känsloarbete vara nödvändigt. Det känsloarbete som 
servicearbetare utför skiljer sig också åt beroende på längden i service-
möten, skriver Abiala (2000). Långa möten ska underhålla en personlig och 
återkommande relation till kunden med följden att känsloarbetet delvis är 
ömsesidigt. Detta kan dock få de anställda att känna sig manipulativa 
eftersom det trots allt handlar om försäljning av en tjänst och inte om ett 
ömsesidigt förhållande. Men enligt Abiala är detta slags servicemöten på 
tillbakagång och istället växer korta möten i omfattning, eftersom de är mer 
effektiva. Det kan ses ”som en större process som handlar om samhällets 
omvandling där det sociala livet alltmer består av målinriktade möten 
mellan främlingar som inte har förväntningar om att ses igen. Korta 
servicemöten består i typfallet av en enda ganska ytlig interaktion med 
parter som i stort sett är utbytbara för varandra. […] De förväntar sig alltså 
inte att ses igen och känner sig därför mer ohämmade när det gäller hur de 
beter sig eller vad de säger” (Abiala 2000, s 23). 

Känsloarbete är ett viktigt begrepp för att förstå det arbete jag analyserar, 
även om det rör sig om offentlig verksamhet där företaget inte behöver 
konkurrera om kunderna. Samtalen är vidare mycket korta utan personliga, 
återkommande relationer. Men dels kan man betrakta de offentliga upp-
handlingarna som en form av konkurrens, dels kan kunderna sägas höra till 
kategorin människor med utökat omsorgsbehov, vilket sammantaget skulle 
kunna motivera införandet av ett mått av känsloarbete.  

Det bör nämnas att det inom det marxistiska fältet också utvecklats mer 
positiva uppfattningar till företeelsen att utföra känsloarbete. De marxistiskt 
inspirerade teoretikerna Michael Hardt och Antonio Negri menar att 
dagens arbetsmarknad domineras av vad de kallar affektivt arbete, arbete 
som producerar sociala relationer, kommunikation och gemenskaper. Detta 
innebär enligt dem att den produktiva sfären berikas genom den större 
andelen affektiva inslag och inte, som enligt en traditionell marxistisk tolk-
ning, att det sociala livet utarmas genom att inlemmas i den produktiva 
sfären (Hardt & Negri 2000, s 293). Men deras synsätt har fler likheter med 
poststrukturalismen än med marxismen, genom föreställningen att upp-
levelsen av arbete är ett resultat av språkliga processer. Deras analys grundas 
inte på empiriska fakta utan de förutsätter att en mer solidarisk arbets-
livskultur kommer att uppstå, baserat på antagandet att samarbete (och 
därmed solidaritet) är centralt för ekonomiskt tillväxt (se Hesmondhalgh & 
Baker 2011, s 160). Detta ligger närmare det synsätt jag förknippar med 
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managementperspektivet, där företeelsen att utföra känsloarbete också har 
omtolkats, vilket delvis har att göra med en förändrad syn på äkthet och 
autenticitet. Det är mot detta perspektiv jag nu ska rikta uppmärksamheten. 

Managementperspektivet 

Under nittonhundratalet har arbetslivsforskningen dominerats av studier 
med marxistiska utgångspunkter (Du Gay 1996). Dessa har kritiserats för 
att sällan ha intresse av att finna upplevda variationer av alienerande 
strukturer, utan rikta in sig på att visa de grundläggande premisserna som 
medföljer systemet. Subjektet har en underordnad position i förhållande till 
strukturen (Du Gay 1996; Hesmondhalgh & Baker 2011; Rose 1999). Det 
har mot detta lyfts fram att lönearbete inte alltid upplevs alienerande och 
påtvingat utan kan kännas både meningsfullt och stimulerande. Särskilt 
förstås inom de mer kreativa kunskapsbranscherna (Hesmondhalgh & 
Baker 2011, s 27–28). Men även rutinartade arbeten har visat sig rymma till-
fredsställelse i olika former, exempelvis kan en bra kollegial stämning väga 
upp repetitiva sysslor (Du Gay 1996, s 30–33). Liknande invändningar har, 
kombinerat med politiska och ekonomiska intressen, resulterat i att ett 
annat perspektiv på arbete kunnat växa och bli inflytelserikt. Jag kallar det 
framväxande perspektivet för managementperspektivet.5 Management är 
svårt att översätta till svenska. Det kan beteckna dels ”företagsledning”, dels 
mer allmänt ”styrning av verksamhet” (Stymne n.a.). Här används begrep-
pet i betydelsen styrning av verksamhet men också bredare, som en styrning 
av hela den ekonomiska sfären. Idéerna i managementperspektivet har 
kommit att smitta av sig i samhället överlag och eftersom jag vill komma åt 
den diskursen behöver jag en bredare term. Då den engelska betydelsen i 
ordet management (men inte de svenska) inkluderar även detta bredare 
synsätt, behåller jag den engelska termen. 

Inom managementperspektivet karakteriseras lönearbete inte som ett 
tvång som människor underkastar sig för att de behöver pengar till uppe-
hället, utan som något som erbjuder självförverkligande och personlig 
utveckling (Du Gay 1996, s 63; Rose 1999, s 56). Att inte arbeta betraktas 
idag som suspekt (se t ex Boltanski & Chiapello 2005; Deuze 2007) eftersom 
det är via arbetet man förverkligar sig själv som människa. Det är egentligen 
 
5 Perspektivet omnämns exempelvis som ”the new ideology of management” (Illouz 
2007, s 11), ”management discourses” (Du Gay 1996, s 54), “contemporary managerial 
commitment-seeking regimes” (Baldry et al. 2007, s 10), “the new service management 
school” (Korczynski 2002, s 19) och “the management of the enterprise” (Rose 1999, 
s 60). Det är varierande nominalfraser men alltid inkluderas ordet management. 
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inte helt olikt Karl Marx tankar, med den avgörande skillnaden att hans syn 
på arbete som källa till människors självförverkligande inte accepterar kapi-
talismens väg att nå dit; enligt marxismen kan det aldrig vara förverkligande 
att sälja sin arbetskraft (Du Gay 1996; Hesmondhalgh & Baker 2011).  

Perspektivet lanserades med ledarskapsteorin human relations (men 
rötterna återfinns i Durkheims förslag på reformer av arbetslivet, se Baldry 
et al. 2007, s 6). Förgrundsfigur inom human relations-skolan anses vara 
Elton Mayo. Han var, liksom Braverman, starkt kritisk till hur arbete har 
organiserats allt sedan industrialismens införande men förutsatte, till skill-
nad från Braverman, att arbetsprocessen kan reformeras inom det 
kapitalistiska systemet (Baldry et al. 2007). Mayo var skolad inom den 
jungianska psykoanalysen och han granskade arbetslivet med helt andra 
glasögon än vad som var brukligt under den rådande perioden (Illouz 
2007). I boken The human problems of an industrial civilization (1933/2003) 
redogör Mayo för empiriska studier genomförda på 1920-talet som visar att 
produktiviteten höjs om ledningen månar om de anställda och får dem att 
trivas på arbetsplatsen, vilket var en kraftig svängning från den tidens 
taylorism. Han föreslår i boken flera konkreta åtgärder, exempelvis regel-
bundna raster, för att motverka den extrema trötthet (fatigue) som orsakas 
av långa arbetsdagar och monotona sysslor. Här finns fröet till manage-
mentperspektivet: det handlar om att få de anställda att vilja arbeta bra, inte 
tvingas att göra det. Engagerade och lojala anställda presterar bättre.  

Mayos forskning kom att få ett stort genomslag hos företagsledare och i 
ledarskapslitteratur skedde en tydlig vändning mot mer terapeutiska inslag 
(Illouz 2007; Parker 2000). Att perspektivet blev så populärt beror, enligt 
Illouz (2007), på att man märkte att konflikter mellan arbetsgivare och 
anställda reducerades då förmaningar att arbeta byggde på morot snarare 
än piska (se också Rose 1999, s 62). Dessutom fanns behov av en ny 
vokabulär, då samhället började gå från ett industrisamhälle till en service-
ekonomi och plötsligt skulle involvera mänskliga relationer. Vokabulären 
fann man hos psykologer som, i likhet med Elton Mayo, var mycket fram-
trädande i det amerikanska näringslivet under första halvan av nitton-
hundratalet. 

Eva Illouz (2007, s 15–16) tar upp det märkliga faktum att Mayos under-
sökningspersoner består av enbart kvinnor (märkligt på grund av att 
vetenskaplig forskning traditionellt dragit universella slutsatser trots under-
sökningar gjorda på enbart män) vilket hon menar har bidragit till en 
omdefinition av arbetslivets tidigare maskulina prägel. Omedvetet fort-
plantades ”kvinnliga” värderingar i arbetslivet, värderingar som empati, 
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kommunikation och lyhördhet, som har kommit att få stor betydelse inom 
managementperspektivet.  

Human relations har med tiden kommit att förändras något. Det har 
uppstått uppföljande inriktningar och då tänker jag närmast på human 
resource management (HRM) och excellensdiskursen. Grundtanken är den-
samma i alla tre inriktningarna: engagerade anställda arbetar bättre, vilket i 
sin tur ger ökad profit. Men vad som tänks bidra till engagemang hos de 
anställda skiljer sig åt. Åtskillnaderna speglar samhällsutvecklingen. Human 
relations ser identifikation med arbetsplatsen som medel för att anställda 
ska arbeta engagerat, vilket kan förstås mot bakgrund av den fordistiska 
tidens långsiktiga anställningsavtal. Då samhällen alltmer övergick till en 
kundbaserad serviceekonomi, kom human resource management att bli en 
utbredd diskurs. I den lyftes en god relation till kunderna fram som garant 
för engagemang. Excellensdiskursen i sin tur sätter lojalitet mot egen fram-
gång och självförverkligande främst, i linje med den individualism som 
präglat västvärlden de senaste decennierna. I alla tre diskurserna försöker 
man främja värden som tänks förmå anställda att arbeta mer engagerat för 
att uppnå ökad avkastning. Det konstrueras som en ”win-win-situation”, 
både anställda och arbetsgivare vinner (Baldry et al. 2007; Du Gay 1996; 
Korczynski 2002; Parker 2000). Inom HRM blir det ”win-win-win”: 
anställda får bra arbetsvillkor, kunden får (därför) bra service och arbets-
givaren får (därför) fler kunder (Korczynski 2002). 

Ett centralt element i dessa diskurser är att anställda inkorporerar 
arbetsplatsens värderingar och av egen vilja presterar maximalt. Den inför-
livade beteendestyrningen har kommit att bli allt viktigare med det sena 
nittonhundratalets införande av horisontella företagsstrukturer som 
reducerar antalet övervakande chefer (Baldry et al. 2007; Belt, Richardson & 
Webster 2000; Parker 2000; Upadhya 2008). Det är när man uppmärk-
sammar hur självstyrningen åstadkoms som man förstår att management-
teorins idéer anammats på en bred samhällelig front. Paul du Gay (1996) 
menar att identiteten som lönearbetare har konstruerats olika på grund av 
förändringar i samhällets ekonomiska system och han liknar detta vid det 
slags styrning som Foucault avsåg med begreppet governmentality; en styr-
ningsrationalitet som stakar ut de möjliga alternativen. Vissa beteenden 
föredras och styrningen består av att övertyga människor att just dessa är att 
föredra. Beroende på samhällsstruktur och föreställningar om arbete och 
ekonomi formas särskilda attityder till arbete som passar in och som kan 
garantera profit. Man kan ju undra, som Luc Boltanski och Eve Chiapello 
gör i boken The new spirit of capitalism (2005), hur det kommer sig att 
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vanliga lönearbetare förmås att delta i processen att öka kapital-
ackumulationen, fastän de har så lite att vinna på det. Lönearbetaren går 
miste både om frukten av sitt arbete och om möjligheten att arbeta utan att 
underordna sig. Boltanski och Chiapello förklarar det med den kapitali-
stiska andan som genomsyrar samhället, vilken ska uppfattas som den 
ideologi som motiverar deltagandet i kapitalismen. Enligt dem ligger den 
ekonomiska vetenskapen delvis bakom spridningen av den kapitalistiska 
andan genom argumentet att all rikedom, även en rent privat sådan, gynnar 
en generell välfärd i samhället. Ändå menar de att detta argument inte 
riktigt räcker – det är inte säkert att människor frivilligt lägger ner alltmer 
av sin tid på arbete bara för att landets BNP höjs. Arbete måste framställas 
som något attraktivt, som något varje ansvarstagande individ självklart 
eftersträvar: 

To make commitment to it [capitalism/work life] worthwhile, to be 
attractive, capitalism must be capable of being presented to them in the 
form of activities which, by comparison with alternative opportunities, 
can be characterized as ‘stimulating’ – that is to say, very generally, and 
albeit in different ways in different periods, as containing possibilities for 
self-realization and room for freedom of action. (Boltanski & Chiapello 
2005, s 16) 

I citatet framgår att motivationen att arbeta framställts olika i olika perio-
der, men att syftet hela tiden varit – och är – att framställa lönearbete som 
självklart och eftersträvansvärt. Om det förr handlade om att locka med 
trygg anställning eller kollegial gemenskap, försöker arbetsgivare idag upp-
muntra en starkare känsla för arbetet som sådant (det vill säga arbete är 
självförverkligande), för att därigenom försäkra att det utförs med största 
tänkbara engagemang.  

Men även om spridandet av ideologin är lönsamt för arbetsgivarna, är 
det viktigt att förstå, skriver Paul du Gay (1996, s 53), att känslan av 
engagemang och självförverkligande inte bara är ett uttryck för ett falskt 
medvetande, det vill säga att ideologin skymmer de ”verkliga” känslorna. 
Genom föreställningarna som sprids börjar människor identifiera sig med 
och bedöma sina intressen i relation till de nya ideal som frambringas och 
de känslorna är inte mindre ”sanna” än känslorna av alienation som det 
systemkritiska perspektivet lyfter fram. Språket som används för att 
beskriva exempelvis arbetslivet är inte ett neutralt verktyg utan bidrar till att 
generera de föreställningar som språket benämner. Språket är på så sätt en 
styrningsrationalitet (se också Jakobsson 2012; Rose 1999).  
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Korczynski (2002) skriver om hur managementperspektivet tagit till sig 
det ökade inflytandet av kunden i många arbetsorganisationer. Bra service i 
managementperspektivet ska inte, som hos Hochschild (1983), uppfattas 
som en manipulation med de äkta känslorna, utan den kommer naturligt 
om servicearbetaren trivs på arbetet. Delvis beror detta på en förändrad syn 
på äkthet. Hos Hochschild har människor en längtan efter det autentiska, 
efter det spontana och ”naturliga” uttrycket: 

We are intrigued by the unmanaged heart and what it can tell us. The 
more our activities as individual emotion managers are managed by 
organizations, the more we tend to celebrate the life of unmanaged 
feeling. (Hochschild 1983, s 190) 

Men autenticitet har kommit att bli omodernt. Uppfattningen att känslo-
arbete genom sin falskhet negativt påverkar ens ”sanna” identitet uppfattas 
numera som bara ytterligare en roll man spelar förutom alla andra roller. 
Magdalena Petersson McIntyre (2003) som också analyserar just flyg-
värdinnor och dessutom likaledes fokuserar de anställdas inlärande av 
servicerollen, förvandlar ordet känsloarbete till performativitet och menar i 
poststrukturalistisk anda att ”subjektet helt och hållet [är] konstituerat 
genom språkliga tecken. […] Uttryck för jaget förstås inte som ett uttryck 
för individens inre psykologiska essens, utan som en form av berättelse” 
(2003, s 9). Som en följd av sitt konstruktivistiska synsätt poängterar hon att 
det finns en inlärningsprocess för alla ens roller och ingen roll behöver vara 
mer konstruerad än den andra. Även Wouters (1989) kritiserar Hochschilds 
tilltro till ett ”autentiskt” jag med argumentet att redan från födseln fostras 
människor och anpassar sina ”sanna” jag efter omvärldens förväntningar. 
Varför skulle styrningen av kommersiella företag vara mer definitiv än styr-
ningen av föräldrar, skola eller andra institutioner?  

Idag ifrågasätts alltså oftare föreställningen om det autentiska jaget, 
liksom uppfattningen att det skulle vara särskilt problematiskt med över-
gången till en biopolitisk produktion, det vill säga en produktion där 
kroppen är till försäljning och inte bara det som kroppen producerar (Hardt 
& Negri 2000), vilket till stor del beror på den rådande tidsandan som lär ut 
att det inte finns en objektiv och sann verklighet. Verkligheten uppfattas 
genom språket, och eftersom språket förändras är subjektiva upplevelser 
föränderliga (Bernstein 1991; Rose 1999). Det har blivit naturligt att 
betrakta människors identiteter som decentrerade och föränderliga, vilket i 
sin tur betyder att man lättare kan påverka sin framtoning, det vill säga den 
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man vill bli uppfattad som. Hornborg (2012) skriver att arbetslivet över-
svämmas av kurser där ”coacher” lär kursdeltagarna hur de ska lyckas både i 
karriären och i livet i allmänhet genom att tänka positivt. Det handlar inte 
om att finna sin inre kärna (som Hochschild eftersträvade) utan om att 
konstruera ett annat, mer lyckat, jag. Detta har blivit ett grundläggande, 
närmast rituellt, beteende i dagens annars sekulariserade samhälle. ”De nya 
riternas funktion blir därför att under processen forma individen, så att 
denne under det rituella utövandet både kan skapa den nya självbild som 
efterfrågas och samtidigt få denna legitimerad. Därför kan deltagaren i 
livscoaching erbjudas att tillsammans med coachen ’designa och 
koreografera’ det liv vederbörande önskar sig” (Hornborg 2012, s 101). 
Olika former av kognitiva beteendeterapier liksom den idag populära mind-
fulness-metoden lär ut samma sak: du kan bli den du vill vara genom 
positivt tänkande. 

Detta synsätt fungerar just som en styrningsrationalitet, som kan 
utnyttjas av arbetsgivare men utan att anställda känner sig utnyttjade. 
Petersson McIntyre (2003) skriver att företagsledningar har anammat de 
konstruktivistiska tankegångarna genom önskemålen att personalen ska 
iscensätta vissa identitetskonstruktioner. Man kan alltid påverka sitt fram-
trädande lyder parollen och genom att ”spela” glad blir man gladare. Om 
ledningen ideligen åberopar delaktighet, tillhörighet och en stimulerande 
atmosfär, kommer dessa föreställningar spridas oavsett om det överens-
stämmer med verkligheten eller inte (se också Korczynski 2002; Stiernstedt 
2013). Och genom att performativitetsdiskursen presenteras som ett rollspel 
och inte som riktiga förändringar av ”jaget” godtas de ofta av service-
personalen. Till skillnad från Hochschilds informanter upplever sig de som 
intervjuas i Pettersson McIntyres (2003) studie inte som alienerade eller 
falska, utan de ser rollspelet som ett verktyg för att bättre kunna hantera en 
ibland besvärlig arbetssituation (även Hochschilds informanter antyder 
detta emellanåt men det väljer hon att bortse ifrån). I likhet med detta 
upptäcker också Paula Mulinari (2007) att servicearbetarna hon studerar 
inte har något emot rollspel. Många av dem föredrar känsloarbetet de 
bedriver på arbetsplatsen framför det i hemmet, vilket Mulinari menar 
motsäger en dominerande bild av att kvinnor uppskattar hemarbete mer än 
sitt lönearbete. ”Lönearbete kan vara en form av frihet i relation till hemmet 
och de känslor som måste säljas inom den arenan. Jag menar inte att 
lönearbetet skall ses som frigörande och icke-exploaterande, men samtidigt 
måste analyser av lönearbete sättas i relation till hemarbetet där kanske 
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alienationen och utsugningen av såväl ett fysiskt- som känsloarbete är lika 
eller mer omfattande” (Mulinari 2007, s 121). 

Med tiden och en förändrad ideologi har alltså uppfattningen om 
känsloarbete förändrats. På ett sätt kan man säga att dessa konstrukti-
vistiska influenser skapar en dialektik mellan frihet och ofrihet i arbetslivet. 
Människor ”befrias” genom att de tilldelas större ansvar och självständiga 
arbetsuppgifter. Men detta sker på bekostnad av pressen att känna delaktig-
het och engagemang samt att acceptera att den människa som utför arbetet 
ikläder sig en roll. Exploateringen försvinner inte med management-
diskursens ideologi, men kanske alienationen (se Fisher 2012, s 179–181 för 
liknande diskussion gällande ”gratisarbete” på sociala medier). Hur som 
helst är idéerna mycket effektiva för att motivera folk att delta i kapi-
talismens kapitalackumulation, fastän vinsten i de flesta fall inte kommer 
dem till del.  

Analysmodell 

I det förra kapitlet redogjorde jag kort för Linells analysmodell över 
kommunikativa verksamheter (2011). Han rekommenderar en uppdelning 
av verksamhetsanalyser i olika dimensioner (meso, mikro, makro). Min 
analys följer den strukturen, förutom att jag har delat upp mittendimen-
sionen i två kapitel. Kommunikationsarbetet undersöks alltså i förhållande 
till de materiella, ideologiska, iscensättande och rumsliga dimensionerna, 
som sammantaget formar den kommunikativa verksamheten. I en sam-
manfattning av den teoretiska översikten som beskrivits i föreliggande 
kapitel, ämnar jag nu koppla de centrala teoretiska begreppen till de olika 
dimensionerna i analysmodellen. Det går naturligtvis inte att på något 
definitivt sätt avgränsa begreppen till en specifik dimension, men de 
kommer huvudsakligen att diskuteras i förhållande till någon av dimen-
sionerna.  

I kapitel 4, som fokuserar på kommunikationsarbetets materiella 
inramning, undersöks arbetets relation till särskilt andra kunskapsprodu-
cerande yrken i tjänstesamhället. Dessa påstås utmärkas av, bland annat, en 
immateriell produktion, teoretisk kunskap, mobilitet och flexibilitet. Den 
utvecklade kommunikationstekniken ses som en pådrivande faktor i detta, 
eftersom den medför ett friare och deterritorialiserat arbete. Organisatoriskt 
sprids en horisontell struktur med liten direkt övervakning och med 
kvalificerade arbetsuppgifter. I vilken utsträckning detta överensstämmer 
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med kommunikationsarbete på callcenter diskuteras. Det är relationen mel-
lan materialitet och immaterialitet samt mellan platsbundenhet och mobi-
litet som fokuseras. 

I kapitel 5, som ägnas inskolningen till arbetet, undersöker jag graden av 
kontroll i själva samtalen. På dagens konkurrensutsatta marknad är efter-
gifter mot kunder centrala i många serviceverksamheter, med följden att 
anställda kommunikationstränas. De förväntas iscensätta önskad roll, med 
fokus på ett trevligt bemötande. Det kan ses som en ideologisk beteende-
styrning där företagets riktlinjer inpräntas hos de anställda i hopp om att de 
ska agera som förväntat. Samtidigt är naturligtvis rationalitet och effekti-
vitet viktigt, eftersom affärsverksamheten går ut på att hantera många 
kundsamtal. I kapitlet studerar jag vilka ageranden som styrs uppifrån och 
om det finns aspekter som anses mindre viktiga att kontrollera. Genom 
detta kommer det att framgå vilken föreställning om kunden som ledningen 
reproducerar, som i sin tur har betydelse för vilket slags känsloarbete som 
efterfrågas.  

Kapitel 6 riktar in sig på samtalen med kunderna. Här granskas möjlig-
heten till improvisation i förhållande till den materiella och ideologiska 
styrningen. Autonomi anses vara en förutsättning för kreativitet och därför 
räknas starkt kontrollerade och rutiniserade arbeten sällan som kreativa. 
Därigenom bedöms de inte heller som kvalificerade. Kvalifikation handlar 
om att ha möjlighet att genom egen tankeförmåga lösa komplexa uppgifter. 
För callcenterarbete är särskilt sociala och kommunikativa förmågor väsent-
liga och jag ska därför i första hand analysera hur dessa förmågor kommer 
till uttryck i de anställdas arbetspraktik. 

 I sista analyskapitlet, kapitel 7, fokuseras den transnationella förbin-
delsen och de kommunikationsrum som upprättas. Genom att kommu-
nikationen är medierad och utmärks av ett långt geografiskt och kulturellt 
avstånd, finns anledning att återkomma till alienationsbegreppet. Arbetet är 
i hög utsträckning frikopplat från sociala relationer och ett delat kulturellt 
sammanhang. Samtidigt har den transnationella kopplingen andra betydel-
ser, exempelvis erbjuds arbetstillfällen i ett ekonomiskt utsatt land. Vad 
detta innebär för den mening som tillskrivs kommunikationsarbetet kom-
mer att undersökas.  
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KAPITEL 3 
Material och metod 

Jag inleder kapitlet med att beskriva mitt material. I detta ingår att förklara 
vad färdtjänst är och hur det fungerar. Avhandlingens empiriska material 
utgörs av intervjuerna och observationerna. Jag kommer kort att presentera 
vilka personer jag har mött och intervjuat under mitt fältarbete. Detta följs 
av en redogörelse för hur fältarbetet gått till. Till sist reflekterar jag över mitt 
val av metod. För en längre redogörelse över mina metodologiska val, se 
bifogat metodappendix. 

Beskrivning av materialet 

Färdtjänst  

Den verksamhet som det undersökta callcentret ägnar sig åt är beställning 
av färdtjänstresor. I lagen om färdtjänst (1997:736) beskrivs färdtjänst som 
”särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder”. Det är 
kommunen som ansvarar för att ”färdtjänst av god kvalitet anordnas” och 
tillstånd till färdtjänst ges ”dem som på grund av funktionshinder, som inte 
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand 
eller att resa med allmänna kommunikationsmedel”. Denna lag står att läsa 
om på Färdtjänstens hemsida.1 I Stockholm organiseras färdtjänst av SL 
(Storstockholms Lokaltrafik) och den omfattar resor i hela Stockholms län. 
För resor utanför länet kan man ansöka om riksfärdtjänst.  

Det finns olika sätt att använda färdtjänstkortet varav jag kort ska nämna 
de vanligaste. Man kan använda det som ett vanligt SL-kort i den allmänna 
kollektivtrafiken, man kan åka färdtjänst- eller sjukresa med vanlig taxi, 

 
1 http://www.fardtjansten.sll.se/sv/(2012-01-24). 
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eller så åker man rullstolstaxi om man har behov av större bil anpassad för 
rullstol. Sjukresor skiljer sig från färdtjänstresor genom att de bokas av 
vårdgivaren om denna bedömer att personen är ur stånd att resa till eller 
från vårdmottagningen på egen hand. Den vanligast förekommande bok-
ningen att döma, av de samtal jag lyssnade på, är färdtjänsttaxi. En resa med 
färdtjänsttaxi kostade under den tid avhandlingen skrevs 70 kronor per på-
börjad 30 km-sträcka, men den totala månadskostnaden regleras av ett 
högkostnadsskydd och blir aldrig högre än för det vanliga SL-kortet. Färd-
tjänstresenärer har dessutom rätt att utan extra kostnad ta med en ledsagare 
samt egna barn (under 18 år).  

Det finns tre olika alternativ att välja mellan vid bokning av resa: 
beställning på webben, automatisk talsvarstjänst via telefon eller personlig 
service. Det är den personliga servicen som utforskas i avhandlingen. För-
utom beställningscentralen finns två andra möjligheter för kunden att ha 
kontakt med Färdtjänst, genom att ringa till antingen resegarantin eller till 
kundtjänsten. Resegarantin kontaktas om taxin inte har kommit efter minst 
20 minuter från beställd hämttid, varvid personalen som svarar försöker 
ordna fram en bil så fort som möjligt. Till kundtjänsten ringer man om man 
vill lämna synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. Dit kan man också 
vända sig med frågor gällande regler, rutiner och fakturor. Både resegarantin 
och kundtjänsten hanteras av personal på Färdtjänstkontoret i Stockholm. 

En beställning går till så att kunden ringer ett nummer som kopplas 
vidare till en bokningscentral. Det var under den tid avhandlingen speglar 
inte alltid i Riga som samtalet besvarades utan det kunde också vara hos 
TaxiKurir i Stockholm (men en mycket liten mängd) eller serviceföretaget 
ISS som ligger i Malmö. Det fanns också beställning på andra mindre taxi-
företags centraler (exempelvis Värmdö taxi) men dessa var under avveck-
ling. Telefonisten registrerar bokningen i datorn varpå den sänds till 
Färdtjänst i Stockholm, där ett program för samplanering jämför resrutten 
med andra resenärer som önskat samma tid. Vid någorlunda överens-
stämmande resväg samplaneras resan med en annan färdtjänstkund (dock 
aldrig fler än en). Detta är anledningen till att färdtjänstbeställningar alltid 
måste göras med minst en halvtimmes marginal. Därefter sänds uppdraget 
ut till det taxiföretag som vanligtvis trafikerar det aktuella området, vars 
trafikledningscentral erbjuder resan till närmast lediga bil. 

TaxiKurir hade då avhandlingen skrevs 70 procent av volymen av färd-
tjänstbokningarna, medan ISS i Malmö hade nästan 30 procent. 70 procent 
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motsvarar cirka 1,5 miljoner resebokningar per år.2 Fördelningen kan dock 
förändras i och med upphandlingarna som sker med två års mellanrum 
(med möjlighet till två års förlängning). Innan ISS kom in i bilden hade 
Stockholms Lokaltrafik ett avtal med beställningscentralen Samres, med 
kontor både i Estland och Moldavien och planer på att öppna ett även i 
Senegal, men de hade förlorat hela sin volym vid en tidigare upphandling. 
Samres behöll dock sina avtal med andra landsting i Sverige. Det innebär att 
TaxiKurir i Riga, under den period avhandlingen skrevs, var Stockholms 
färdtjänsts enda utlandsbaserade callcenter, även om ISS i Malmö också 
ligger långt ifrån den stockholmska trafiken. 

Intervjupersoner 

Empirin består framförallt av intervjuer, observationer och informella 
samtal med telefonister (både i Riga och i mindre mängd i Stockholm) men 
också med andra relevanta personer. Den kan delas upp som följer: 

Telefonister: åtta intervjuer med telefonister i Riga och en intervju med 
en telefonist i Stockholm samt fyra observationer i Riga och en i Stockholm. 
Sammanlagt nio intervjuer och fem observationer. Utöver det har infor-
mella samtal förts, särskilt i Riga. 

Ledningspersonal: två intervjuer med chefer på TaxiKurir i Stockholm, 
tre intervjuer med platschefen på callcentret i Riga (samma person men tre 
olika tillfällen) och en intervju med gruppledaren i Stockholm. Sammanlagt 
sex intervjuer fördelade på fyra personer. 

Andra nyckelpersoner: en intervju med en svensklärare som utbildat en 
del av de lettiska telefonisterna, en intervju med Färdtjänsts affärsförvaltare, 
en intervju med viceordförande på den fackliga organisationen LSAB i 
Lettland och slutligen en intervju med en chef på Svenska Exportrådet i 
Lettland. Sammanlagt fyra intervjuer. 

Förutom detta har en mindre mängd skriftliga källor använts som kon-
textualiserande material. Det gäller för det första det förfrågningsunderlag 
avseende upphandling av callcentertjänster till färdtjänstverksamhet som SL 
(Färdtjänst) inbjöd leverantörer att lämna anbud på vid upphandlingen i 
januari 20123 samt det avtal avseende callcentertjänster till färdtjänstverk-
samhet som tecknades mellan SL och TaxiKurir i maj 20124. Båda dessa 

 
2 Enligt SL:s förfrågningsunderlag avseende upphandling av callcentertjänster till 
färdtjänstverksamhet, 2012-01-18. 
3 Hädanefter refererat till som ”SL:s förfrågningsunderlag, 2012-01-18”. 
4 Hädanefter refererat till som ”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
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dokument fick jag sänt till mig av affärsförvaltaren på Färdtjänstkontoret. 
För det andra gäller det informationsblad som var upphängd på anslags-
tavlor eller skriven på whiteboardtavlor på callcentret i Riga. Detta material 
har dock inte analyserats systematiskt. 

De telefonister som intervjuats har avidentifierats. I avhandlingen åter-
ges deras uttalanden utan att ange (verkligt eller fiktivt) namn, kön, ålder 
eller andra kategoriseringsfaktorer som annars är brukligt. De kommer alla 
att presenteras som ”telefonist” utan inbördes urskiljning. Detta har jag 
gjort av två anledningar (som förklaras utförligare i avhandlingens metod-
appendix). För det första har jag lovat dem konfidentialitet, vilket innebär 
att intervjupersonen inte ska gå att identifiera, utom för forskaren. Privata 
kännetecken ska därför undvikas (Hermerén 2007; Kvale 1997). För det 
andra vill jag också finna den gemensamma (om än varierade) aktiviteten på 
arbetsplatsen. Jag söker inte individuella särskiljande faktorer, utan 
fokuserar på den subjektsposition telefonisterna placeras i då de tar på sig 
lurarna. Den åtgärden kan kritiseras, då det inte kommer att framgå om jag 
har hämtat svaren från bara några av intervjuerna (de som stödjer min 
argumentation), men min strävan har naturligtvis varit att låta alla per-
sonerna komma till tals för att ge en balanserad bild.  

Inte heller personerna i ledande ställning eller övriga nyckelpersoner 
kommer att framträda med namn, däremot med titel. Därför är de identi-
fierbara, vilket de självfallet har godkänt. Anledningen till att jag uteslutit 
även deras namn är att jag inte i onödan vill bygga in en hierarki i avhand-
lingen, där chefer presenteras som namngivna subjekt medan de anställda 
framställs som en anonym massa.  

Det är dock enbart i presentationen av intervjusvaren som identitets-
markörer dolts för att undvika att en specifik upplevelse ”förklaras” med 
hänvisning till dessa markörer (se Rittenhofer 2010 för en diskussion om 
uteslutandet av identitetsmarkörer). Urvalet av intervjupersoner gjordes 
enligt mina önskemål beträffande variation gällande kön, ålder, anställ-
ningstid på callcentret och personlig erfarenhet av Sverige. Jag kunde inte 
helt frigöra mig från känslan av att det skulle bli en skev bild om enbart 
samma ”typ” hördes. Av de intervjuade telefonisterna i Riga var två män, 
två var äldre (nära pensionsålder), en av intervjupersonerna var etnisk 
svensk men ytterligare en hade bott större delen av sitt liv i Sverige och 
talade helt utan brytning, tre av de intervjuade hade aldrig bott i Sverige 
medan de övrigas levnadstid i Sverige varierar mellan sex månader och hela 
livet. Anställningstid på callcentret var olika lång. Ett par var nyanställda 
medan majoriteten hade några års erfarenhet. De flesta var högt utbildade 
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och hade haft kvalificerade arbeten tidigare (yrken som nämndes var tolk, 
översättare och lärare).  

Emellanåt gör jag ett undantag från regeln att dölja identitetsmarkörer 
och det gäller då jag diskuterar språkförbistringar som en konsekvens av 
bristande svenskkunskaper eller kulturellt avstånd. Vid dessa tillfällen hän-
der det att telefonisterna som talar svenska obehindrat diskuteras separat, 
men det ska inte ses som att etniciteten som sådan tillmäts betydelse, utan 
snarare språket. Exempelvis gör jag ingen skillnad på letter med lettiskt eller 
med ryskt ursprung, trots att det är en framträdande etnisk motsättning i 
det lettiska samhället (Romanov 2000).   

Det finns olika termer att använda för dem som intervjuas. Respondent 
används ofta i det syfte jag har haft, nämligen att personerna ombeds 
berätta hur de känner inför något speciellt med i förväg uttänkta frågor 
(Lindlof & Taylor 2002). Men ibland associeras termen till någon som 
passivt svarar på (responderar) enkätliknande frågor, medan istället en 
informant genom sina mer spontana berättelser om sitt liv ger upphov till 
ständigt nya intressanta frågor och därför är att föredra (Spradley 1979). Jag 
har i mina intervjuer gjort en blandning av öppna och mer direkta frågor, 
för att jag ville ha deras egna formuleringar men hade begränsat med tid 
och kände mig tvungen att få somliga frågor ställda. Därför passar varken 
respondent eller informant perfekt utan jag föredrar termen intervjuperson, 
eller kort och gott telefonist som är den term jag kommer att använda i 
analysen. En vanlig benämning för anställda på callcenter är annars 
operatör (se t ex Kahlin & Tykesson 2012a) men jag har valt den term som 
telefonisterna själva använder. Jag kan tillägga att detta också är anled-
ningen till att jag valt benämningen kund på de som ringer, istället för 
exempelvis uppringare som Kahlin och Tykesson (2012a) använder. Nästan 
undantagslöst använder telefonisterna ordet kund, även om resenär också 
förekommer, särskilt i intervjun med affärsförvaltaren. Jag har dock valt 
den oftast förekommande benämningen. 

Beskrivning av fältarbetet 

I det som följer ger jag en översiktlig beskrivning av hur mitt fältarbete har 
gått till.  

I september 2009 tillbringade jag en vecka i Riga och var då tre dagar på 
callcentret (måndag, onsdag och fredag). På förmiddagarna observerade jag 
arbetet delvis vid ett bord i ena änden av lokalen men delvis också genom 
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att jag satt bredvid olika telefonister med egna lurar, så att jag kunde lyssna 
på samtalen och se hur telefonisten utförde bokningen på skärmen. Detta, 
som kallas medlyssning, är ett vanligt förfarande på callcenter i samband 
med fortlöpande utbildning (Kahlin & Tykesson 2012a). Jag tillbringade 1–2 
timmar med var och en av de fyra telefonisterna jag satt bredvid och med 
tanke på den konstanta strömmen av samtal måste jag ha lyssnat på upp-
skattningsvis 200 kundsamtal. Telefonisterna besvarar nästan ett samtal per 
minut, om de följer det rutinartade bokningsmönstret. Medan jag satt bred-
vid telefonisterna och observerade deras arbete förde jag anteckningar, både 
i syfte att fånga arbetsplatsens atmosfär, men också för att kunna få med så 
mycket som möjligt av telefonisternas kommunikation med kunderna. Då 
möjlighet gavs (mellan telefonsamtalen) ställde jag frågor av mer praktisk 
art, rörande teknik, samtalsfrekvens, typiska kundsamtal med mera. Dessa 
var varken i förväg planerade eller inspelade och jag kallar dem därför 
informella samtal snarare än intervjuer. Två av dagarna intog jag lunch 
tillsammans med några telefonister i det lilla personalrummet. Då fick jag 
möjlighet att tala med telefonister utöver dem som jag intervjuade. Även 
detta räknar jag in i kategorin informella samtal. Fältanteckningarna ren-
skrevs samma kväll eller dagen efter medan jag fortfarande hade intrycken i 
färskt minne. 

De formella intervjuerna gjordes på eftermiddagarna då det var något 
lugnare tempo. Tre av de telefonister jag satt bredvid under observationerna 
är också formellt intervjuade. Intervjuerna utfördes med en person i taget i 
ett avskilt rum på arbetsplatsen, under deras arbetstid. De är till formen 
halvstrukturerade, det vill säga de är inte helt öppna utan genomförda enligt 
en intervjuguide som omfattar förslag till frågor (Kvale 1997, s 32). Plats-
chefen intervjuades två gånger, både direkt när jag kom och den sista dagen. 
Intervjuerna är av varierad längd, mellan 30 minuter och drygt en timme. 
De utfördes på svenska, som samtliga anställda behärskar (de kommuni-
cerar med kunderna på svenska). Intervjuerna har spelats in och tran-
skriberats i sin helhet. Frågorna kretsade i stora drag kring en rad teman: 
arbetslivserfarenhet, beskrivning av arbetsuppgifter, uppfattning om arbetet, 
interaktionen med kunderna, uppfattning om Sverige, jämförelse mellan 
Sverige/Lettland och svenskar/letter och till sist uppfattning om utlokali-
sering. Platschefen fick delvis andra frågor, inriktade på ledning av arbetet. 

Intervjuerna är redigerade i avhandlingen av läsbarhetsskäl. Det innebär 
att jag har uteslutit stakningar, upprepningar med mera. Däremot har jag 
behållit den ibland omvända ordföljden och andra kännetecken för bruten 
svenska, på grund av att en del kunder har påpekat telefonisternas bristande 
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kunskaper i svenska. Detta är en aspekt som jag kommer att diskutera i 
analysen, varför det är relevant att behålla den ibland märkliga ordföljden 
eller andra grammatiska misstag från telefonisterna.   

Fältarbetet på TaxiKurirs huvudkontor i Sverige är mindre i omfattning. 
Jag tillbringade en dag på kontoret, som också fungerar som ett callcenter, i 
maj 2010. Viktigt att förklara är att huvudkontoret har både en ”vanlig” 
taxiväxel och en mindre andel färdtjänstväxel. De som bemannar färdtjänst-
växeln tar enbart emot sådana bokningar, medan den övriga personalen 
hanterar färdtjänstbokningar endast vid behov, det vill säga om kön är lång. 
När jag var där var två personer utsedda att sköta färdtjänstväxeln på heltid. 
På huvudkontoret var jag medlyssnare hos en telefonist och jag utförde 
intervjuer med samma telefonist, med arbetsledaren och med chefen. I ett 
tidigt skede av avhandlingsarbetet (juli 2008) genomfördes ytterligare en 
intervju där, med den dåvarande chefen. Syftet med den var att få en 
inledande inblick i verksamheten. Fältarbetet på callcentret i Stockholm är 
som sagt av blygsammare skala med fokus på att utforska eventuella skill-
nader i arbetsrutiner och kanske framför allt bemötande från kunder. Som 
kommer att framgå i analyskapitlen upplever många telefonister i Riga en 
ibland aggressiv ton hos kunderna, som de har tolkat som fördomar gente-
mot dem som icke-svenskar. Mitt fältarbete i Stockholm handlade mycket 
om att få större förståelse för den aspekten.  

Samma månad (maj 2010) intervjuade jag även en av de lärare som 
ansvarade för TaxiKurirs utbildning i svenska då callcentret öppnade i Riga. 
Den utfördes hemma hos honom och den fokuserade till stor del på språk-
aspekter och kulturkrockar. 

I februari 2012 intervjuades en person som arbetar som affärsförvaltare 
på SL. Han var involverad i verksamheten redan när callcentret i Riga öpp-
nades 2005 och har följt processen på mycket nära håll sedan dess. Den 
intervjun bidrog med information rörande Färdtjänstens verksamhet i 
allmänhet och utlokaliseringen i synnerhet. Intervjun utfördes på Färd-
tjänstkontoret som huserar i SL:s lokaler i Stockholm. 

I september 2012 genomförde jag de tre sista intervjuerna, samtliga i 
Riga. Först träffade jag vice ordförande för den fackliga organisationen 
LSAB. Det är fackföreningen för anställda inom telekommunikation i Lett-
land. Intervjun kretsade kring hur fackföreningen arbetar med anställda i 
dessa flexibla, utlokaliserade företag. Den genomfördes på engelska. Efter 
den intervjun träffade jag ännu en gång callcentrets platschef över en lunch 
och fick en mycket värdefull uppdatering av vad som hänt de tre åren som 
gått sedan jag var där senast. Därefter träffade jag en chef på Svenska 
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Exportrådet i Lettland som arbetar aktivt med att stärka handelsför-
bindelserna mellan Sverige och Lettland. Det var Svenska Exportrådet som 
hjälpte TaxiKurir att öppna callcentret i Riga. Den intervjun genomfördes 
också på engelska och det är den enda intervjun jag nekats att spela in. 

Jag hade planerat att göra uppföljande intervjuer med anställda på 
callcentret då jag återvände till Riga 2012, men detta var inte möjligt. 
Anledningen till det tas upp i analyskapitel 7. Vad det har medfört för min 
undersökning diskuteras i avhandlingens metodappendix.   

Metodologisk reflektion 

De huvudsakliga tekniker som jag har använt för att utforska min empiri 
skulle kunna betecknas som kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale 1997) 
samt iakttagande observationer (Kahlin & Tykesson 2012a). Anledningen 
till att jag valt dessa tekniker och inte exempelvis kvantitativa frågeformulär 
är att jag ville få ökad förståelse för intervjupersonernas egna uppfattningar 
om vad det är de gör. Med intervjuerna fick jag, utifrån mina frågor, deras 
beskrivningar av arbetet. Med observationerna fick jag en personlig inblick i 
arbetsprocessen och kunde även uppmärksamma dimensioner som tele-
fonisterna upplever så självklara att de inte skulle komma på att påtala dem 
i intervjuerna (se Kahlin & Tykesson 2012a, s 93). Jag har således bedrivit 
kvalitativ forskning, som enligt Lindlof och Taylor (2002, s 19), bör ses som 
en övergripande samlingsterm för etnografiska, naturalistiska och tolkande 
undersökningar. Jag vill i tur och ordning diskutera dessa tre termer och 
relatera min undersökning till dem.  

De tekniker jag har använt hör till den etnografiska forsknings-
traditionen, men det vore oriktigt att kalla min avhandling en etnografi. 
Etnografisk forskning består oftast av att forskaren deltar, öppet eller dolt, i 
de utforskade personernas vardagsliv under en utsträckt tidsperiod och där 
betraktar det som sker, lyssnar på vad som sägs, ställer frågor – både av 
informell och formell art – samt samlar dokument och annat, det vill säga 
belyser hela det aktuella fältet (Hammersley & Atkinson 2007). Eftersom jag 
varken uppmärksammat telefonisternas liv utanför arbetet eller har träffat 
dem flera gånger under en utsträckt period kan min undersökning knappast 
betecknas som en etnografi i någon strikt mening. Möjligen kan man säga 
att jag använt mig av vissa etnografiska moment, i form av en kombination 
av intervjuer, observationer och fältanteckningar. 
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Termen naturalism förefaller då ligga något närmare det jag gör. 
Naturalism (eller empirism) handlar om att studera fenomen i dess ”natur-
liga” miljö för att så troget som möjligt kunna beskriva verkligheten. 
Observationer förespråkas utifrån antagandet att den observerande forska-
ren inte inverkar alltför mycket på det som studeras (Hammersley & Atkin-
son 2007; Lindlof & Taylor 2002). Syftet med att min undersökning 
innehåller observationer är att på nära håll kunna betrakta verksamhetens 
kärna. I den meningen är detta naturalistisk forskning. Men jag delar inte 
föreställningen att en miljö skulle kunna beskrivas vare sig ”objektivt” eller 
”förutsättningslöst”. Även om forskaren bara iakttar utan att aktivt inverka 
på skeendet är dels forskarens närvaro i sig en påverkande faktor, dels är 
forskarens intryck resultatet av en tolkande process där iakttagelserna växel-
verkar med förförståelse och egna tolkningsrepertoarer (Bjurström 2004; 
Hammersley & Atkinson 2007; Lindlof & Taylor 2002). Lika lite uppfattar 
jag intervjuerna som icke-konstruerade källor till ”äkta” upplevelser. Enligt 
det konstruktivistiska synsätt som jag ansluter mig till finns ingen autentisk 
skildring som bevaras intakt och oföränderligt i människors inre och som 
kan redogöras för i oförvanskad form när intervjun äger rum. Intervju-
situationen medverkar till vilken berättelse som ges röst. En annan 
intervjuare hade med andra frågor och vid ett annat tillfälle fått höra en 
delvis annan berättelse. Man bör se både intervjupersonen och intervjuaren 
som samverkande aktörer i en kunskapsskapande process (Gubrium & 
Holstein 2001; Kvale 1997). Detta gäller för både strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer, men naturligtvis i högre grad ju mer intervjun är 
styrd. Eftersom min undersökning baseras på intervjuer som är relativt 
starkt styrda av mina frågor är medvetenhet om intervjusituationers kon-
struerade karaktär av högsta vikt.  

Det leder in på den här mest centrala termen: tolkning. Denna avhand-
ling har en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken tar avstånd från före-
ställningen om en objektivt skildrad verklighet. Det är inte möjligt, skriver 
Erling Bjurström (2004, s 77), att skilja på empiri och teori och sedan anta 
att empiriska data i sig ska kunna ge upphov till teori. Data måste betraktas 
som redan från början teoriladdade konstruktioner som ”blir till” i 
tolkningsakten. Men detta innebär inte att tolkningar därför är godtyckliga. 
Forskaren förväntas öppna sig för den verklighet som det undersökta 
materialet förmedlar. Filosofen Richard J Bernstein förklarar det som att 
forskaren bör eftersträva ”en korrekt förståelse av vad ’sakerna själva’ säger. 
Men vad ’sakerna själva’ säger blir annorlunda i ljuset av våra förändrade 
horisonter och de annorlunda frågor som vi lär oss att ställa” (Bernstein 
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1991, s 196). Annorlunda uttryckt bär de olika beståndsdelarna i empirin på 
innebörder som ges ny mening när de sammanställs till en helhet, vilket de 
gör i en process som pendlar mellan del och helhet samt mellan för-
förståelse och förståelse (Bjurström 2004; Fornäs 2012). För min del har 
processen gått från att granska delarna, det vill säga det empiriska mate-
rialet, till att jämföra med den teoretiska förförståelse jag har haft om detta 
slags arbeten, för att därigenom kunna betrakta materialet på nytt sätt, 
vilket i sin tur format en djupare förståelse av arbetet, och så vidare i en 
spiralformad rörelse. Att likna den hermeneutiska tolkningsprocessen vid 
en spiral hellre än vid en cirkel kan enligt Johan Fornäs (2012, s 30) vara 
lämpligt, eftersom förståelsens utveckling går i riktning mot ökad insikt.  

Jag intar med andra ord en ödmjuk hållning till valet av intervjuer och 
observationer som material, på grund av att såväl materialet som mina 
tolkningar av det kan placeras i olika diskurser och förstås på olika sätt. 
Med detta sagt vill jag inte förminska betydelsen av min egen forskning 
utan snarare förklara vad jag har för syn på forskning. All forskning, inte 
bara den som bygger på människors utsagor, är tillkommen i en kontext 
och under förutsättningar som ofrånkomligt kommer att inverka på 
resultatet. Forskning kan inte vara värdeneutral, utan är alltid socialt 
situerad (Harding 1991). Det innebär emellertid inte att man bör avstå från 
att observera och beskriva verkligheten. Intervjuer och observationer är 
lämpliga om forskningen syftar till att bättre förstå andras erfarenheter och 
perspektiv (Lindlof & Taylor 2002). Men det är väsentligt att diskutera sina 
utgångspunkter och intressen som oundvikligt kommer att styra inte bara 
analysens perspektiv utan hela undersökningens upplägg. Bara genom att 
öppet analysera sin egen roll i forskningsprocessen kan man ge sin 
undersökning trovärdighet (Harding 1991).  

Man måste alltså förhålla sig reflexivt, något som nutida kvalitativ 
forskning starkt betonar. Lena Gemzöe skriver att ”den reflexiva diskus-
sionen om etnografin förde med sig en kritisk självmedvetenhet om de 
flesta momenten i det etnografiska arbetet. Istället för att dölja författaren 
bakom ett skenbart objektivt skrivsätt förordar den reflexiva etnografin att 
alla val och perspektiv tydliggörs” (2004, s 27). Detta har jag tagit till mig 
men har valt att lägga diskussionen om min inverkan på forsknings-
processen i det metodappendix som är bifogat sist i avhandlingen. Genom 
det valet kan det förefalla som om jag trots allt förordar en positivistiskt 
orienterad forskning; jag behåller konkreta, ”objektiva”, fakta om till-
vägagångssättet i metodkapitlet och förpassar reflektioner om begränsande 
omständigheter till ett appendix. Men en sådan tolkning vore olycklig och 
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missvisande. Genom hela processen har min förförståelse tillsammans med 
upprepade läsningar av det empiriska materialet gett nya infallsvinklar. 
Anledningen till denna uppdelning är att jag inte vill riskera att den 
reflexiva diskussionen invaderar framställningen av det studerade materia-
let och skymmer resultatet av mina tolkningar. 
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KAPITEL 4 
Kommunikationsplatsen 

I detta kapitel ska kommunikationsarbetets materiella och organisatoriska 
ram analyseras. Till den materiella ramen hör kontorets fysiska och kom-
munikationstekniska organisering, det vill säga arbetsplatsen och allt 
materiellt som hör dit; skrivbordet, inredningen, kommunikationstekniken 
med mera. Jag redogör också för den organisatoriskt styrande arbets-
beskrivningen. Dessa kontextuella faktorer bestämmer delvis hur samtalen 
formas. Naturligtvis finns möjligheter för de anställda att agera självständigt 
i förhållande till den materiella ramen, vilket ska undersökas i kapitel 6, 
men de materiella omständigheterna medför begränsningar i samtalen, som 
genom den dagliga rutinen befästs och bildar den karakteristiska samtals-
kulturen. Linell (2011) skriver att verksamhetstypens inramning pekar mot 
de förväntade samtalsmönster som utmärker arbetsplatsen.  

Kapitlet är indelat i tre avsnitt. I det första redogörs för arbetsbeskriv-
ningen. Det innebär att jag ger en närmare förklaring av vad arbetsupp-
gifterna består av. I det andra beskrivs arbetsplatsens fysiska organisering, 
det vill säga lokalen och dess placering i staden, samt callcentrets företags-
kultur och arbetsmiljö. I kapitlets tredje avsnitt utforskas kommunikations-
tekniken, med fokus på datorprogrammet som styr samtalsordning och 
möjliggör övervakning. I slutdiskussionen relaterar jag arbetets materiella 
och organisatoriska förutsättningar till andra kunskapsbaserade yrken i den 
nya ekonomin. 

Arbetsbeskrivningen 

Jag inleder med att beskriva arbetsuppgifterna, som handlar om hur 
uppdraget regleras. Därmed ansluts till den språkliga, ideologiska inram-
ningen som ska granskas i kapitel 5. Jag ser det dock som nödvändigt att 
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inledningsvis beskriva arbetets kärnverksamhet, för att det ska vara möjligt 
att förstå vad det är för slags arbete jag undersöker. I avsnittet redogörs för 
rutinsamtalen samt de möjligheter till varierande uppdrag som finns. Jag 
ställer det i relation till taxibeställningssamtalen som hanteras på TaxiKurirs 
huvudkontor i Stockholm. Jämförelsen gäller den del av huvudkontorets 
verksamhet som tar samtal från vanliga kunder, inte de personer som 
enbart betjänar färdtjänstväxeln, vars uppgifter är likadana som telefoni-
sternas i Riga. Det beror på att jag vill lyfta fram skillnader i arbetsupp-
gifterna, främst vad gäller standardisering. Jag skriver också kort om de 
olika möjligheterna som kunderna har att komma i kontakt med callcentret. 
Det viktigaste i avsnittet är att klargöra vilka möjligheter till omväxling som 
ryms inom ramen för telefonisternas arbetsbeskrivning. 

Rutinsamtal 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften består av att boka taxiresor åt färdtjänst- 
eller sjukresekunder i Stockholmsområdet. De flesta som ringer är pensio-
närer, men det kan också vara yngre personer med rörelsehinder eller andra 
problem. Samtalen tar i regel mindre tid än 1 minut. I upphandlingsavtalet 
som tecknades med TaxiKurir år 2012 står att tidsåtgången för att registrera 
en taxibeställning beräknas ta mellan 75–95 sekunder, men då är ”samtals-
tid medräknad för samtal som inte genererar någon beställning.”1  

Ett typiskt samtal innehåller för telefonistens del följande repliker: 
”Välkommen till resebeställningen. Kan jag få ditt kundnummer? Varifrån 
ska du åka? Vart ska du åka? Åker du ensam? Vilken tid vill du åka?” Ibland 
ställs också en fråga om kunden har några hjälpmedel och ibland frågas om 
det telefonnummer som finns registrerat i bokningssystemet stämmer, men 
dessa frågor verkar ligga utöver de obligatoriska eftersom de förekommer 
sporadiskt. Anledningen till att telefonisterna frågar om kunden reser 
ensam är att resan eventuellt kommer att samplaneras med en annan kund 
och då måste det finnas uppgift om hur många personer som medföljer den 
första personen.  

Uppdraget beskrivs som enkelt och monotont: 

Telefonist: Det är absolut ingenting som är svårt. Kan du prata, kan du 
skriva, kan du förstå vad dom lite äldre människor säger, vad kan du 
göra fel då? Lägger in adressen, vilken tid, två gånger enter och det är 
bokat och klart. 

 
1 ”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
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En annan telefonist: Det är faktiskt tråkigt för att det är så monotont. 
Dom flesta samtal är: VARIFRÅN ska du åka, och VART ska du åka och 
HUR DAGS.  

Efter det att bokningen är inlagd repeterar telefonisten beställningen (”Du 
har beställt en taxi till … från …” och så vidare) förutom i de fall det märks 
att kunden inte behöver en repetition. Kunden kan i dessa fall ha bråttom 
eller litar fullt på att beställningen är korrekt utförd. Det hörs på rösten om 
upprepning behövs eller inte, menar en telefonist som jag sitter bredvid. 
Om telefonisten väljer att inte repetera beställningen avslutas samtalet ofta 
med frasen ”Bokat och klart”.  

Repetitionen görs för att undvika felbokningar. Detta tydliggörs av ett 
informationsblad som jag läste på en av telefonisternas skärmvägg. Rubri-
ken är ”Kvalitetsuppföljning” och på informationsbladet upplyses om att 
felbokningarna som görs kostar callcentret 20–30 000 SEK varje månad. 
Sedan följer en lista med vanligt förekommande felbokningar och det hand-
lar oftast om bokning till fel kommun. Stockholms län har flera kommuner, 
med samma gatunamn i många av dem. Som exempel står följande på 
informationsbladet: ”Bokad adr Heimdalsvägen 13 NAC. Rätt adr Heim-
dalsvägen 13 BOT.” Därefter ges förmaningen att alltid repetera beställ-
ningen. Dessutom står att telefonisterna ska vägra boka resor där kunden 
inte är säker på adressen, med följande tillägg i versaler: ”DET ÄR KUN-
DENS ANSVAR ATT MEDDELA RÄTT ADRESS. Be SNÄLLT kunden att 
kolla upp och återkomma.”  

Det ringer konstant, med oftast bara några sekunder mellan samtalen. 
En telefonist som jobbar heltid tar emot 2–300 samtal per dag, berättar 
chefen. Anledningen till gapet mellan 200 och 300 beror till stor del på 
vilken veckodag det rör sig om. På kvällar och helger ringer färre kunder. 
När jag var där noterade jag att det var lugnare tempo redan på fredagen, 
kanske beroende på att en stor del av samtalen rör resor till och från olika 
sjukhus och liknande besök (eller åtminstone bokningen av dem) verkar ske 
företrädesvis i början av veckan.  

Då jag ber telefonisterna beskriva en typisk arbetsdag framgår att arbetet 
överlag uppfattas som händelsefattigt: 

Intervjuare: Kan du beskriva en typisk arbetsdag? 

Telefonist: Kommer på morgonen, börjar klockan 10 säger vi, tar en 
kopp kaffe, startar min data, loggar in i systemet, sätter mig, jobbar 
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kanske 2, 3 timmar, går på toa kanske, tar kaffe igen, äter nånting, sitter 
igen och så, tills min arbetsdag är slut och sen går jag hem. 

En annan telefonist: Svara i telefon (skrattar). Det är väl det. Bara sitta 
och, vad har man 1 timma och 20 minuter rast, och sen får man lägga 
upp hur man vill. Det är ganska fritt så där. Men det är bara att svara i 
telefon.  

Arbetsbeskrivningen handlar alltså om att besvara likartade telefonsamtal i 
tät följd. Det är långt ifrån beskrivningarna av kunskapssamhällets kreativa 
och stimulerande arbeten (se t ex Bell 1973/1999; Castells 1996; Deuze 2007; 
Florida 2012). Snarare påminner det om vad tidigare forskning om call-
center brukar framhålla, det vill säga att arbetet utmärks av standardiserade 
och variationsfattiga kundsamtal.  

Variationsmöjligheter 

Majoriteten av de samtal jag hörde följde det just beskrivna mönstret, men 
jag hörde också en variant. Det var när kunderna ringde upp för att taxin 
var försenad. Egentligen ska de för dessa ärenden ringa till resegarantin (en 
avdelning på Färdtjänstkontoret i Stockholm) som då ska kolla upp orsaken 
och skicka en ny bil vid kraftiga förseningar. Men många kunder ringer 
istället till den vanliga resebeställningen, antagligen för att det är det tele-
fonnummer de kan bäst. Telefonisterna i Riga kan se om en bil har kvitterat 
körningen (och alltså ska vara på väg till kunden) men mer än så kan 
telefonisterna inte se på datorskärmen och de har inte heller befogenhet att 
skicka en ny bil utan måste hänvisa till resegarantin. Dessa samtal kan vara 
otrevliga på grund av att kunderna som ringer kan ha väntat länge och 
därför är missnöjda, men de ska som sagt i första hand omhändertas av 
telefonister i Stockholm. Och även om dessa samtal är annorlunda än rutin-
samtalen skiljer sig inte svårighetsgraden rent tekniskt. Kundnumret matas 
in i systemet varpå telefonisten kan meddela kunden om en bil är på väg 
eller inte.  

När jag var där 2009 fanns också en annan variant på kundsamtalen, 
som faktiskt utgjordes av ett mer kvalificerat bokningsuppdrag. Det togs 
sedan bort, av skäl som ska berättas nedan. Jag hörde inget sådant samtal, 
eftersom de förekom sällan, men jag fick det återberättat för mig. Här var 
telefonistens svenskkunskap en viktig faktor, eftersom dessa uppdrag med-
förde fler och andra repliker. Det handlar om riksfärdtjänst, eller som det 
kallades på callcentret: ”färdtjänst i annan kommun”, och går kortfattat ut 
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på att om en kund önskar åka färdtjänst i en annan kommun än Stockholm, 
får telefonisten tillfälligt logga ut ur det vanliga systemet och istället ringa 
runt till taxibolag i den aktuella kommunen för att koordinera kundens 
resa. Att ordna en sådan bokning kan ta lång tid, upp till en timme. Här 
ingår ett större mått av autonomi än i rutinsamtalen genom att en kedja av 
samtal ska planeras och genomföras. Samtalen ska dessutom föras med 
andra yrkesföreträdare och innehåller repliker som inte är helt förutsägbara. 
Dessa uppdrag skulle kunna liknas vid uppdrag i mer kvalificerade arbeten, 
men då inte i första hand tekniskt kvalificerade (jfr Ingelstam & Schiller 
1981, s 46) utan snarare socialt och kommunikativt kvalificerade. 

Hanteringen av sådana bokningar var frivillig och de flesta hade valt att 
hålla sig kvar vid enbart rutinbokningar:   

Intervjuare: Du sa att bara du och några till har den här typen av samtal. 
Vad beror det på? 

Telefonist: Det beror på att det är inte alla som jobbar heltid, vissa 
studerar och jobbar kvällar. Eftersom det är mellan klockan 8–16 ska 
alltid någon svara och alltid finnas på plats. Vissa jobbar kanske bara 
några timmar om dan, vissa … kanske har inte så jättebra svenskt språk 
att dom kan ringa till vilken kommun som helst, kanske ringa till Kiruna 
och … det är ju också det att man ska kunna prata med dom, att man 
inte bara ”vad sa du” (skrattar). Vissa kanske inte vill ha det, att dom blir 
störda av nåt annat. 

Intervjuare: Så dom vill ha bara rutinsamtal för att det är enkelt? 

Telefonist: Ja. Det kan man fråga [namn på chefen] varför inte alla har 
det. Jag tycker att det är jättebra. Då får jag logga ut och ringa efter 
taxibolag, man får lite annat, lite omväxling. 

Detta innebär att arbetsuppgifterna kunde variera något för de telefonister 
som kände sig lämpade att hantera dessa beställningsuppdrag. Men Taxi-
Kurir upphörde senare med dem, berättar chefen vid den uppföljande 
intervjun 2012. Det berodde på att det hade varit svårt att finna taxi-
chaufförer i andra delar av landet som varit villiga att åta sig resan med den 
låga betalning som Stockholms Färdtjänst erbjuder. Om telefonisterna 
misslyckades med att ordna resan blev kunderna upprörda, vilket gick ut 
över telefonisterna. Detta är ett tydligt exempel på en negativ erfarenhet av 
att vara frontlinjesarbetare. Det är den anställda som måste hantera 
kundens frustration om företaget, eller som i detta fall företagets uppdrags-
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givare, formulerat villkor som ogillas av kunderna (jfr Cameron 2008). 
Enligt chefen var det av hänsyn till telefonisterna som TaxiKurir nekade till 
att fortsätta med uppdraget. Hennes förklaring motsäger dock den 
beskrivning jag ges av den intervjuade telefonisten (ovan) som tycker att 
uppdraget är ”jättebra” eftersom det ger omväxling. En alternativ förklaring 
till att callcentret slutade med uppdraget kan ha varit att arbetsinsatsen inte 
motsvarade ersättningen man erbjöds. 

Enligt telefonisten som citeras ovan finns alltför få annorlunda uppdrag. 
Hon nämner andra tjänster som callcentret, enligt henne, borde ansvara för 
(exempelvis resegarantin) men som sköts av Färdtjänstkontoret i Stock-
holm. Jag frågade affärsförvaltaren på Färdtjänst varför de behåller vissa 
tjänster själva. Han säger att anledningen till att åtminstone resegarantin 
sköts ifrån det egna kontoret handlar om risken för jäv: eftersom callcentret 
i Riga ägs av TaxiKurir finns risken att företagets egna bilar skulle ges före-
träde på de körningar som ordnas på detta vis, och det vill man undvika.  

Sammantaget måste telefonisternas arbetsuppgifter beskrivas som i 
huvudsak standardiserade och med små möjligheter till variation, särskilt 
efter det att bokning av riksfärdtjänst upphört och inte längre ingår i arbets-
beskrivningen. 

Jämförelse med huvudkontorets bokningssamtal  

Som kontrast till denna variationsfattigdom har huvudkontorets telefonister 
(som bemannar den vanliga växeln) ett helt annat tempo. Arbetsledaren i 
Stockholm beskriver sina arbetsuppgifter med följande ord:  

Intervjuare: Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Arbetsledare: Som telefonist så är det ju att besvara kundsamtal. Och 
det är alla möjliga slags samtal. Dels företagskunder, dels kontantkunder, 
helt vanliga taxikunder som ringer in på 300 000, det är färdtjänst-
kunder, det är rullstolstaxikunder, och det är chaufförer, för dom är 
också våra kunder.[…] 

Intervjuare: Vad tycker du är det bästa med jobbet? 

Arbetsledare: Variationen. Ingen dag är den andra lik.  

Intervjuare: Men säger du det för att du är arbetsledare? 
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Arbetsledare: Nej, när jag satt som trafikledare var det precis likadant, 
jag menar var det snöstorm en dag så brann det ju i växeln och allting 
ringde och SL står still och tunnelbanan står still och resegarantin tok-
ringer, och sen kommer den här jättelugna dagen då man nästan plockar 
upp en telefonkatalog och ”vill du åka taxi?” Så det är en otrolig varia-
tion varje dag, beroende på hur trafiksituationen är och alla nya gator 
som kommer. Jag menar taxibranschen är något man blir aldrig fullärd i, 
oavsett vilken typ av kund som åker så blir man aldrig fullärd. 

Hon beskriver en arbetsplats där det är hög puls, snabbt tempo och med 
oväntade utmaningar som innebär att man aldrig blir fullärd. Jag återger 
arbetsledarens beskrivning även om uppdraget är ett annat (då det inte 
innefattar färdtjänstbokningar) eftersom hennes beskrivning visar att taxi-
beställning per automatik inte behöver organiseras så standardiserat som 
telefonisterna i Riga beskriver sitt arbete. 

Det är vanligt att de uppdrag som utlokaliseras är de allra enklaste 
uppdragen, medan de mer avancerade stannar kvar på huvudkontoret. De 
som utlokaliseras ska vara så standardiserade att de inte ska kunna gå fel. 
Man vill minimera riskerna, som ofta förknippas med kulturella eller kom-
munikativa missförstånd (Mosco 2005). Delvis kan man säga att det även 
gäller för TaxiKurir eftersom den tjänst som utlokaliserats är dessa likartade 
rutinärenden medan huvudkontoret, som bokar taxiresor åt ”vanliga” 
kunder, har större komplexitet i arbetet eftersom uppdragen kan variera 
beroende på kund och trafiksituation. Men kommunikativt sett kan färd-
tjänstbokningarna vara mer komplicerade än huvudkontorets boknings-
samtal, på grund av att kunderna kan ha olika former av kommunika-
tionsproblem. Det handlar exempelvis om artikulationssvårigheter, nedsatt 
hörsel eller dåligt minne. Därutöver ska dessa kunder med eventuella tal- 
eller hörselproblem kommunicera med icke-svenskar som kanske har stark 
brytning eller inte behärskar svenska perfekt. Dessutom kan det finnas 
sociala aspekter som gör det mer komplicerat. En del gamla människor har 
stort behov av trygghet, vilket kan ställa krav på ett visst mått av omsorgs-
arbete hos telefonisten. Det i sin tur ställer ytterligare krav på god kunskap i 
svenska. Med detta i åtanke kunde man argumentera att färdtjänstbok-
ningar är direkt olämpliga att utlokalisera.  

Jag tog upp det här med chefen på TaxiKurirs huvudkontor i Stockholm. 
Han höll inledningsvis med om att färdtjänstbokningar är mer komplicerade: 

Chef: [Färdtjänst] är en mer komplicerad bokning. Och sen är det ju så 
att dom som ringer och bokar färdtjänst, oftast finns det ju en anledning 
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till det och det kan göra att det tar längre tid. Dom hör lite sämre eller är 
osäkra och man måste repetera körningen ordentligt. Så att dom 
bokningarna tar lite längre tid. […] 

Intervjuare: Fast om den här typen av kunder är lite speciella, dom är 
gamla, dom har stort behov av trygghet och så vidare, då kunde man 
tänka att en vanlig taxibokning kunde vara enklare att utlokalisera. 

Chef: Ja fast det finns en stor skillnad och det är att det vanliga 
taxibokningssystemet är betydligt snabbare och mindre. Det är som en 
blank sida som du öppnar bara. Det kräver väldigt stor lokalkännedom 
och annan kunskap om just den staden. Medan i färdtjänstsystemet där 
uppger du ditt kundnummer och då kommer dina vanliga adresser upp. 
Det är mera ett resebokningssystem vilket man skulle kunna lokalisera 
egentligen var som helst. Och dom resorna är ju förbeställda resor också. 
Dom är inte kopplade mot bilarna på nåt sätt.  

Trots att färdtjänstkunderna alltså har vissa egenheter som kan göra 
bokningarna mer komplicerade är denna tjänst betraktad som enkel nog att 
utlokalisera, bland annat på grund av att den inte kräver lokalkännedom. 
Här krävs en närmare förklaring om vad som utmärker en färdtjänst-
bokning. En färdtjänstkund kan aldrig, som en vanlig taxikund, beställa en 
bil till en ungefärlig adress. Bokningssystemet kräver en fullständig adress. 
För att ta ett exempel som nämns i intervjun kan en färdtjänstkund inte 
ringa och önska en bil till McDonalds på Hamngatan utan ett exakt gatu-
nummer. Eftersom alla (fullständiga) adresser finns i callcentrets boknings-
system behöver telefonisterna i Riga egentligen inte ha lokalkännedom. En 
adress som inte finns kan inte bokas. En sådan koll krävs inte av en vanlig 
taxikund, upplyser chefen mig, inte så länge den ungefärliga adressen är 
identifierbar av telefonisten:  

Intervjuare: OK, så den vanliga kunden behöver inte ha den exakta 
gatuadressen? 

Chef: Nej, nej, det löser vi åt kunden. Sen behöver vi en exakt gatuadress 
som vi sänder ut åt föraren, för föraren ska alltid få en exakt adress men 
kunden behöver inte uppge adress för vi begär ju inte att kunden alltid 
ska veta exakt. 

Det han ger uttryck för är alltså att vanliga kunder erbjuds, kan man tycka, 
något bättre service i och med att dessa inte avkrävs en exakt adress. 
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Visserligen vet förmodligen de flesta, både vanliga kunder och färdtjänst-
kunder, adressen dit de vill åka, men det är ändå en skillnad i att en vanlig 
taxikund aldrig ombeds återkomma om han eller hon är osäker på adressen, 
vilket färdtjänstkunder ombeds göra. Telefonisternas instruktioner är, som 
nämndes tidigare, att be om en korrekt adress av kunden för att en eventuell 
felbokning inte ska kunna härledas till callcentret.  

Denna skillnad mellan TaxiKurirs huvudkontor och callcentret i Riga 
förklaras med att callcentret i Riga visserligen ägs av TaxiKurir, men det är 
inte direkt kopplat till TaxiKurirs egna transporter. Telefonister i Riga han-
terar alla taxiföretags färdtjänstbeställningar, till skillnad från huvud-
kontorets beställningar (från vanliga taxiresenärer) vars köruppdrag ute-
slutande går till chaufförer anslutna till TaxiKurir. Huvudkontorets telefon-
växel har direktkontakt med taxichaufförerna och kan lotsa dem fram. 
Växeltelefonisterna i Stockholm måste därför ha kunskap om det aktuella 
trafikläget – finns det taxibilar att tillgå, var finns köerna och så vidare – 
eftersom de ska leverera en bil omgående. Telefonisterna i Riga vet inte 
vilken taxibil eller vilket taxiföretag som kommer att ta körningen utan 
deras uppdrag slutar när bokningen matats in i systemet. För telefonisterna 
i Riga är det oväsentligt om TaxiKurirs egna bilar är upptagna eftersom 
resan kan genomföras med flera av de Stockholmsbaserade taxiföretagen.  

Uppdragen för telefonisterna i Riga är med andra ord enkla eftersom 
telefonisterna inte behöver ha kännedom om Stockholms geografi och 
aktuella trafiksituation. Resorna förbeställs och kunderna har sina uppgifter 
registrerade. Men kunderna är speciella, vilket kan försvåra bokningarna. 
Detta gäller givetvis även för de personer på huvudkontoret i Stockholm 
som bara besvarar färdtjänstsamtal. När jag analyserar utförandet av 
samtalen i kapitel 6 ska jag återkomma till de komplicerande omständlig-
heter som utgörs av kundernas särskilda behov. Syftet i denna del var att ta 
upp på vilka grunder färdtjänstbokningarna bedöms vara lämpade att 
utlokalisera.  

Beställningsalternativ 

Då kunderna vill göra en bokning finns tre olika alternativ att välja mellan: 
beställning på webben, automatisk talsvarstjänst via telefon eller personlig 
service. Även om det är den personliga servicen som utforskas i avhand-
lingen kan det vara värt att säga några ord om alternativen. Varken talsvars-
tjänsten (automatisk telefonbokning) eller webbtjänsten är särskilt populära 
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alternativ för färdtjänstkunderna. Affärsförvaltaren på Färdtjänstkontoret 
svarar kort och koncist på min fråga om vilket alternativ som är vanligast:  

Affärsförvaltare: Personlig service. Man vill prata med någon. 

Detta tror han beror på resenärerna (som han kallar kunderna). De är i 
regel gamla, ”medelåldern 80 uppåt”, och känner sig inte bekväma med 
tekniken. Han medger att talsvarstjänsten ännu dras med problem men 
talar gott om den webbaserade tjänsten. Oftast, säger han, behöver kunden 
inte ens skriva in adress till sina vanliga destinationer eftersom de finns 
registrerade hos Färdtjänst. I och med registreringen omvandlas adresserna 
till nummer. Hemadressen kan ha nummer 1 och en annan återkommande 
gatuadress nummer 2. Då behöver kunden bara knappa in från 1 till 2 och 
vilken tid som önskas. Det är mycket enkelt, enligt honom. Trots det är 
alltså den personliga servicen vanligast. 

Färdtjänstkontoret förväntar sig att mönstret kommer att ändras med 
tiden, det vill säga då nuvarande kunder ersätts av en mer teknikvänlig 
generation. Affärsförvaltaren undviker dock min fråga om planen redan 
idag är att successivt avveckla den (dyrare) personliga tjänsten. Det har 
annars sedan länge utmärkt arbetsstrukturer där allt fler processer auto-
matiseras och manuellt arbete ersätts av maskiner (Braverman 1977; Ingel-
stam & Schiller 1981; Mosco 2005; Rideout 2007; Robins & Webster 1983). 
Företag är av nödvändighet teknologiskt och organisatoriskt drivna, skriver 
Harvey (1990), eftersom konkurrensen tvingar ägarna att utveckla metoder 
för att nå framgång, vilket i en kapitalistisk produktionsordning mäts i 
pengar. De billiga löpandebandsarbetarna som, enligt Braverman (1977), 
under den fordistiska perioden ersatte dyra allroundarbetare kan givetvis 
göras ännu billigare om de byts ut mot maskiner.  

Arbetsplatsen 

I detta avsnitt kommer en närmare beskrivning av arbetsplatsen att ges. 
Både hur den är placerad i förhållande till staden, men också hur den är 
organiserad fysiskt vad gäller möbler och inredning. Jag kommer därutöver 
beskriva den horisontella företagskulturen och arbetsmiljön. Dessa är 
visserligen inte uteslutande att betrakta som materiella begränsningar, men 
medverkar starkt till de anställdas relativa ofrihet i förhållande till den 
fysiska miljön (jfr Baldry 1999).  
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Lokal 

Callcentret är beläget i Rigas äldsta stadsdel (Gamla stan), som liksom 
många andra städer i Europa lockar turister med sina vackra om än slitna 
byggnader och sin pittoreska miljö. Inte långt ifrån callcentret ligger den 
ståtliga domkyrkan som är den största medeltida katedralen i Baltikum. 
Placeringen skiljer sig därmed från det gängse mönstret vad gäller call-
center, då de vanligtvis placeras i utkanten av städer i industriliknande 
områden för att spara på lokalhyra (förutom i Indien där en mer luxuös 
fasad eftersträvas, se exempelvis Upadhya och Vasavi 2008). Det är ju inte 
av relevans för kunden var lokalen är placerad eller hur den ser ut, och av 
den anledningen läggs inte mycket omsorg ned på sådant (Cameron 2000; 
Taylor & Bain 2005). Enligt platschefen valdes denna centrala plats på 
grund av att ett läge nära centralstationen underlättar för de telefonister 
som behöver ta sig mellan arbetet och universitetet. Flera anställda har detta 
som ett extraarbete bredvid studier eller andra arbeten. Enligt henne hade 
det varit svårt att hitta en tillräckligt stor lokal i innerstaden då Riga till stor 
del består av jugendhus med mycket små rum. Den här lokalen var ett 
undantag. En nackdel som chefen tar upp är dock att stadsdelen är osäker 
på nätterna så företaget betalar taxi åt de telefonister som behöver ta sig 
hem på natten. Den uppgiften får jag bekräftad av en av de anställda. 

Som kontrast till detta ligger TaxiKurirs huvudkontor i Sverige i just ett 
industriområde, dock i anslutning till Stockholms innerstad och mycket 
nära en tunnelbanestation (Örnsberg). Detta område var under den tid 
avhandlingen skrevs under ombyggnation till ett bostadsområde.  
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Figur 1: Skissen återger lokalen rekonstruerad utifrån fotografier och fältan-
teckningar. 

Lokalen har formen av ett kontorslandskap med 24 arbetsplatser. Den ligger 
ett par trappor upp i huset. Rummet är avlångt till formen. Ytterdörren är 
vid ena kortsidan och när jag var där var den ofta öppen på grund av dålig 
inomhusluft. Direkt innanför dörren är två bord med stolar placerade. 
Stundtals satt jag där och observerade arbetet. Där finns också en vatten-
automat och en liten TV som aldrig var påslagen. På borden var två fruktfat 
placerade (ibland även kakor och/eller choklad). Det finns också IKEA-
klädhängare, matchande skohylla och några tidningsställ (från IKEA) med 
spridda TaxiKurir-tidningar i. På väggen på kortsidan hänger tavlor, vilket 
det också gör på den motsatta kortsidan. Längs kortsidan vid ingången 
ligger ett mindre rum (personalrummet) med fåtöljer och soffbord och med 
möjlighet att stänga om sig, dock med väggar av glas och obefintlig 
ventilation (vilket kändes under intervjuerna som gjordes där). I personal-
rummet finns ytterligare en avstängd TV och en bokhylla, med diverse 
föremål. På andra sidan personalrummet ligger ett litet pentry med mikro-
vågsugn, kylskåp, diskbänk och kaffeautomat. Bredvid pentryt finns två 
toaletter. Både pentry och toaletter gav ett rent intryck. Ett kontorsbås med 
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ett blått skynke som dörr är placerat på långsidan bredvid toaletterna. 
Utanför det finns en hylla fylld med pärmar. Jag trodde först att det var 
chefens arbetsrum men såg sedan att hon sitter i kontorslandskapet, nära 
ytterdörren. Det överraskade mig lite och ger stöd åt tesen om den horison-
tella företagsstrukturen som är utbredd på callcenter (Belt, Richardson & 
Webster 2000). Båset fungerar som förråd. Utanför låg minst tio stora 
tomma vattendunkar i oordning. Lokalen i övrigt utgörs av arbetsplatserna, 
bord som är vinklade två och två (eller tre) mot varandra, oftast med en blå 
skärm mellan borden och ofta också runt borden, vilket skapar lite 
avskildhet. Jag uppfattade det som någorlunda luftigt mellan arbetsbords-
grupperna. Arbetsplatserna är för det mesta personliga men inte alltid, det 
vill säga om någon redan sitter vid det bord telefonisten vanligtvis har, tar 
han eller hon ett annat bord den dagen. Borden är vita med mörkblå 
kontorsstolar. Golvet är av ljust trä, väggarna vita, i taket hänger rikligt med 
ljuddämpare och i lokalen finns också flera gröna krukväxter på bord och 
golv. Längs ena långsidan (den med förrådet) finns flera fönster. På andra 
långsidan hänger stora kartor, en över Sverige och en, ännu större (ca 2 X 3 
meter) över Stockholms län. Det finns också en anslagstavla, ett tidnings-
ställ samt två whiteboardtavlor med diverse information. På den ena white-
boardtavlan hade någon i ett hörn skrivit ”God service = att erbjuda mer än 
förväntas” och ritat en ram runt. Som om det var deras motto. Det stod 
verkligen ”förväntas” och inte ”förväntat” eller ”vad som förväntas”. På den 
andra whiteboardtavlan antecknades bland annat vilken tid de planerade att 
ta lunch. Överlag kändes arbetsplatsen välkomnande; det var ljust, fräscht 
och trivsamt, men bristfällig ventilation. 
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Fotografierna är från februari 2013, skickade till mig från den då 
verksamma platschefen. Det första fotografiet är taget ifrån in-
gången med vy ut över lokalen. Det andra är taget i motsatt 
vinkel så att man längst bort skymtar ingången. En påtaglig 
skillnad från när jag var där utgörs av mattorna. 2009 fanns inga 
mattor vilket gav ett ljusare intryck men förstås förstärkte ljud. 
Personerna som syns på fotografierna hör inte till de intervju-
ade telefonisterna. 
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Det jag har beskrivit är ett typiskt kontorslandskap, vilket är en idag 
utbredd rumskonstruktion inte bara för callcenter utan för IT-relaterat 
arbete överlag (Baldry et al. 2007; Florida 2012). Även om kontorslandskap 
har blivit så vanliga att man knappt reflekterar över dem förtjänar det ändå 
en anmärkning. Det fysiska organiserandet av en arbetsplats har stor bety-
delse för anställdas välbefinnande (Baldry 1999). Till den fysiska organi-
seringen hör dels fasta konstruktioner (såsom rum, väggar, dörrar), dels 
semi-fasta (dekor, möbler) och dels rumsliga förhållanden som inte är fasta 
alls (luften, temperaturen, ljuset). Alla dessa faktorer verkar givna, själv-
klara, men är i själva verket följder av medvetna prioriteringar. I manage-
mentorienterad litteratur lyfts de öppna kontorens positiva effekter för 
socialt umgänge och samarbete fram (se t ex Florida 2012). Men enligt 
Baldry (1999) har kontorslandskap blivit populära hos ledningspersonal av 
helt andra skäl. För det första sparas pengar på centralisering. Arbetsyta 
kostar; det är billigare att samla alla anställda i ett rum än att alla ska ha 
eget. Det är också billigare att ingen anställd har ett eget skrivbord, utan att 
dagpersonalens arbetsplats kan tas över av kvällspersonalen. För det andra 
underlättas övervakning. Det finns ingen skymmande vägg mellan chefen 
och kontorspersonalen utan den anställda kan alltid ses. Förutom att detta 
gör det svårare att slappna av kan det vara påfrestande att inte själv få välja 
belysning eller temperatur i rummet. Till det tillkommer förstås störande 
ljud från kollegor, något som blir särskilt märkbart på ett callcenter där alla 
ständigt talar i telefon.  

Ingen av telefonisterna säger något om hur de uppfattar den öppna 
lokalen. De verkar inte störas av att de arbetar i samma rum, även om jag 
tyckte då jag satt bredvid en telefonist mitt i lokalen att det var starkare 
ljudvolym där och något svårare att uppfatta kundernas beställningar än när 
jag första dagen placerades bredvid en telefonist vid fönsterväggen. 
Möjligtvis av den anledningen talade hon med ganska hög röst som över-
röstade de närmaste kollegornas samtal, men själv beklagade hon inte 
ljudvolymen. Det enda som påtalas negativt med kontorslandskapet är att 
de inte kan ha en personlig arbetsplats, men bara en av intervjupersonerna 
nämner detta. Jag förmodar att de heltidsanställda oftast sitter vid samma 
skrivbord, med tanke på de personliga saker (fotografier, smink med mera) 
som jag såg ligga på en del bord, men det utesluter inte en viss rotation, 
varken bland dem eller naturligtvis bland de deltidsanställda. 
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Företagskultur 

På callcentret i Riga finns endast två överordnade, chefen och arbetsledaren, 
som båda sitter mitt ibland de övriga i lokalen och åtminstone arbetsledaren 
svarar även på kundsamtal. Företagskulturen har således likheter med andra 
horisontella och platta organisationer. Horisontellt ledarskap utmärks av att 
antalet chefer hålls nere och istället tilldelas den anställda ett större eget 
ansvar. Organisationen blir informell och till synes mer demokratisk, 
snarare än hierarkisk. Detta är mycket vanligt i kunskapsbranscher (Aneesh 
2006; Baldry et al. 2007; Upadhya & Vasavi 2008) och det uppges också vara 
relativt vanligt på callcenter, åtminstone ur aspekten att antalet chefer är 
reducerade och förhållandevis lika i rangordning. Att antal överordnade 
befattningar är få, medför dock begränsade möjligheter att göra karriär 
inom branschen (Belt, Richardson & Webster 2000; Taylor & Bain 1999). 
Detta arrangemang är svenskt, enligt chefen, och mycket medvetet främjat 
av henne: 

Chef: Man kan säga att i Lettland har vi en väldigt hierarkisk organi-
sationskultur. Man är inte van att prata om alla problem med chefen, 
man går runt och väntar på att det blir för mycket och sen säger man 
upp sig istället. Man är inte van att prata mycket överhuvudtaget, man 
vill helst få strikta direktioner ”det här ska du göra”. Det här med att ta 
initiativ, komma med förslag, på nåt sätt känns det som att personalen 
här tror att det får man inte (skrattar). […] Eftersom vi är ett svenskt 
företag så är vi nog ett väldigt otypiskt företag om man jämför med 
andra företag i Lettland, för vi försöker blanda in det här svenska, att 
man pratar med varandra. Det är OK att säga vad man tycker, det är OK 
att komma med förslag om man tycker att något skulle bli bättre på 
något annat sätt. Och dom flesta har nog snappat upp det, att det är mer 
som det svenska.  

Att lettiska företag generellt utmärks av mer hierarkiska företagskulturer 
uppger även Svenska Exportrådets chef. Då jag frågar honom vilka svårig-
heter han tycker sig finna mellan den lettiska och den svenska kulturen 
menar han att han framför allt ser likheter mellan länderna. Men då det 
gäller företagskulturen finns skillnader. Till exempel att Lettland har en mer 
hierarkisk företagskultur, att svenskar är mer inriktade på att nå konsensus 
(vilket ger långsammare beslutsvägar) och att svenskar önskar ett större 
ansvarstagande för miljöfrågor och sociala aspekter.  

En fördel med den ”svenska” mjukare stilen är, enligt chefen på call-
centret, att gränsöverskridande kollegialt samarbete underlättas: 
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Chef: Ja jag kan bara säga så att min vision och målsättning är att efter-
som vi är ett svenskt bolag så ska vi jobba så svenskt som möjligt trots att 
vi jobbar i Lettland. Det kommer att höja kvalitén på det jobb som vi 
utför för det kommer bli samma nivå då. Så att vi jobbar på samma sätt 
som våra kollegor i Sverige. Och har vi nån utbildning eller utbyte till 
kontoret i Sverige då blir det enklare även för MIN personal, för då vet 
dom att det är så här vi jobbar på TaxiKurir. 

Det hon beskriver som en svensk företagskultur har många likheter med 
den affärsmodell som dominerar på många transnationella företag världen 
över, som kortfattat framhåller värden som jämlikhet, samarbete och 
initiativförmåga. En viktig strategi i modellen är att skapa en homogen 
identitet som förenar alla som arbetar inom koncernen, i syfte att underlätta 
kollegiala samarbeten. Om de anställda har samma värderingar och sam-
talsstil fungerar den transnationella interaktionen bättre (Garsten 1994; 
Parker 2000; Upadhya 2008). Affärsmodellen slipar alltså bort kulturella 
särdrag för att istället skapa en ”globalt gångbar” anställd (Upadhya 2008). 

De anställda i Riga är genomgående positivt inställda till den horisontella 
företagskulturen och den informella stämningen. De känner sig inte över-
vakade av att sitta i samma rum som sin chef utan tvärtom får jag höra att 
den horisontella strukturen med chefen i närheten uppskattas:  

Telefonist: Och min chef sitter bakom mig (skrattar) så vi kan ha vårt 
skratt om nåt. Jag tycker att det är bra att man kan ha personal [sic] 
kontakt med chef. 

Men kopplingen till bättre samarbete med svenska kollegor är svag. Ingen 
av dem uppger att de har någon kontakt med svenska kollegor, mer än på 
sin höjd något samtal i månaden. Det kan då röra sig om en komplicerad 
bokning de behöver hjälp med, men därutöver finns inget samarbete. Det 
verkar inte heller finnas någon TaxiKurir-identitet som spridits till olika 
filialer. Chefen på huvudkontoret i Sverige placerar, till skillnad från 
platschefen på callcentret, verksamheten i Riga utanför TaxiKurirs kärn-
verksamhet: 

Chef: Callcentret i Riga är ju inte direkt kopplat mot utfärdandet av 
transporter utan det är två skilda upphandlingar. Det är en callcenter-
upphandling helt enkelt. 
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Callcentret i Riga drivs av TaxiKurir men har alltså inget med deras egna 
transporter att göra, enligt chefen på huvudkontoret. Organisatoriskt har ett 
avstånd mellan verksamheterna i Sverige och Lettland byggts in. 

Arbetsmiljö 

Callcentret i Riga hade vid tidpunkten för mitt fältarbete 55 anställda (varav 
35 personer var tillsvidareanställda). De anställda arbetar dock inte alla 
samtidigt. Schemat är rullande eftersom callcentret måste vara bemannat 
under en utsträckt tidsrymd.2 De dagar jag var på callcentret arbetade cirka 
femton-tjugo personer. Det var ganska stor rörelse på personal som kom 
och gick genom dörren, eventuellt beroende på flexibla arbetstider. En del 
gick också ut och rökte, oftast i sällskap med någon kollega. Rörelsen i 
rummet orsakades dessutom av att personalen med jämna mellanrum 
besökte en vattenautomat som var placerad vid ytterdörren eller hämtade 
kaffe i pentryt. Förutom denna förflyttning var stämningen lugn och däm-
pad. Det hördes ett konstant knatter från tangentbord och ett ganska tyst 
sorl från deras beställningar. De samtalade inte särskilt mycket med 
varandra, mer än ett eventuellt utbyte av ord vid kaffeautomaten. Atmos-
fären i rummet gav ett avslappnat intryck. Avsaknaden av stress var märk-
bar, både gällande stämningen i rummet och rent konkret i telefonisternas 
utförande av arbetsuppgifterna. Det är en aspekt jag kommer att diskutera 
längre fram, men jag vill här poängtera att det skiljer sig från vad annan 
forskning visat, där kravet på effektivitet ifrån ledningen i kombination med 
kunders ibland krävande önskemål uppges framkalla stress och utbrändhet 
(se t ex Baldry et al. 2007; Buchanan 2002; Cameron 2000). 

Telefonisterna har en halvtimmes lunchrast som de tar mellan klockan 
12 och 14, inte alla på samma gång eftersom telefonerna ska vara 
bemannade. Oftast går de fyra åt gången. Några äter lunch tillsammans i 
personalrummet. Andra äter ensamma där, alternativt sittandes vid datorn.  

I arbetsmiljön märks en medveten satsning på en fysiskt trivsam 
omgivning. Jag har redan nämnt det ljusa intrycket, krukväxterna samt 
fruktkorgarna. Frukten levereras dagligen till arbetsplatsen, ibland komplet-
terad med sötsaker. På torsdagsmorgnarna bjuds på frukost (som de anstäl-
lda får äta i omgångar på grund av att det inte går att lämna telefonerna 
obemannade). Det anordnas också gemensamma aktiviteter för hela per-

 
2 Närmare bestämt mellan klockan 06.00-23.00 vilket framgår i ”SL:s förfrågnings-
underlag, 2012-01-18”. De få samtal som inkommer på natten besvaras av personal i 
Stockholm, får jag veta av chefen i Riga. 
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sonalgruppen minst två gånger om året. Sådana personalförmåner är 
mycket ovanliga på andra företag i Lettland, berättar platschefen, och hon 
tillägger att det var något som den första platschefen (från Sverige) hade 
introducerat. Med dessa stimulansåtgärder märks ledningens inflytande av 
human resource management. Kärnan i managementinstruktionerna för 
serviceföretag handlar om att nöjda anställda förbättrar servicen, vilket i sin 
tur ger nöjda kunder (Korczynski 2002).  

Naturligtvis finns även arbetsmiljöproblem. Det mest framträdande vad 
gäller de materiella omständigheterna rör stillasittandet. Det är ett känt 
arbetsmiljöproblem på callcenter, berättar den fackliga organisationen 
LSAB:s vice ordförande och det lyfts också fram i tidigare forskning (t ex 
Aneesh 2006; Upadhya & Vasavi 2008). Enligt LSAB:s vice ordförande är 
det stillasittandet som orsakar den höga personalomsättningen som ut-
märker branschen:  

Vice ordförande: It is monotonous but if you organize it with breaks, 
you can drink coffee or tea, or just make some exercises you need for 
eyes or for arms or for body cause it’s a sitting job and its forced sitting. 
[…] And then they can work not one, two, but ten years. 

På detta callcenter görs försök att minska belastningen på kroppen. 
Skrivborden är till exempel höj- och sänkbara så att de som önskar stå 
under delar av dagen kan göra det. Stolarna är också ergonomiskt utfor-
made. Ljudreducerande skärmar i taket liksom sedermera mattor på golvet 
kan också uppfattas som försök att förbättra situationen för de anställda. 
Detta räcker dock inte, enligt telefonisternas utsagor. De påtalar flera 
negativa saker med arbetsmiljön, där särskilt stillasittandet och den 
bristande ventilationen lyfts fram:  

Intervjuare: Vad är det sämsta med jobbet? 

Telefonist: Hm… att man sitter, att man inte rör på sig så mycket. Så det 
är ju viktigt att man gör nånting efter jobbet. Det är väl det, man förstör 
väl kroppen liksom om man sitter, och sen för ögonen, ögonen blir ju 
trötta av skärmen, men det är väl så för alla som jobbar på kontor. 

En annan telefonist: Att man måste sitta hela dan. Man kan ju stå också 
men det är ganska svårt ändå.  
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En tredje telefonist: Det sämsta är lokalen förstås. Brist av luft. Det är 
inte jag van vid. Men eftersom jag jobbar bara tre dagar jag kan klara det. 

Bundenheten vid skrivbordet förstärktes mellan åren 2009 och 2012, men 
kanske mest på ett mentalt plan. Då jag var där 2009 såg telefonisterna en 
röd lampa på telefonen som signalerade inkommande samtal. Telefonisten 
kunde välja att svara på samtalet genom att trycka på en knapp, eller låta 
samtalet gå över till någon annan. Denna valmöjlighet togs senare bort, 
berättar chefen för mig vid mitt återbesök 2012. Istället har telefonisterna 
börjat få samtalet direkt i örat. De kan alltså inte välja att låta samtalet 
passera förbi till en annan telefonist, om de till exempel känner att de 
behöver några sekunders paus. Samtalet kommer automatiskt:  

Chef: Nu får alla samtalet direkt i örat och då tittar man inte så mycket 
på telefonen utan man tittar rätt i datorn. Man behöver inte trycka på en 
knapp och då blir det ju också mindre stress.  

Intervjuare: Trycker dom inte [på en knapp] när dom får samtal? 

Chef: Nej dom får det direkt i örat. Dom får ett litet pip och sen kommer 
samtalet. Och det spar ju också tid. 

Begränsandet av telefonisternas rörlighet orsakas av ett par kombinerande 
faktorer. Den första rör arbetsflödet: samtalen kommer så gott som 
oavbrutet. Den andra rör kommunikationstekniken. Telefonisterna kan inte 
lämna skrivbordet om arbetet ska kunna utföras, eftersom både telefonen 
och datorn är nödvändiga arbetsredskap. Även om arbetet hypotetiskt sett 
skulle kunna utföras på en annan plats, eftersom tekniken som sådan är 
flyttbar, kommer man inte ifrån att beställningarna måste besvaras i tele-
fonen och matas in i bokningssystemet, vilket binder kroppen vid kom-
munikationstekniken. I det som följer kommer jag att se närmare på hur 
detta förhållande upprättas. 

Kommunikationstekniken 

Liksom Ian Hutchby (2001) tänker jag mig att kommunikationstekniken 
har olika beredskaper eller erbjudanden (affordances) som formar samtalen. 
Givetvis är telefonen viktig i detta avseende, men den kommer att under-
sökas närmare i kapitel 6. I detta kapitel fokuserar jag på datorprogrammet, 
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eftersom själva strukturen på samtalen bestäms i större utsträckning av 
bokningssystemet än av telefonen. Kahlin och Tykesson (2012a, s 93) menar 
att det simultana arbetet med ”sök- och logistikprogram” styr detta slags 
bokningssamtal i så hög grad att datorns programvara bör ses som en tredje 
part i interaktionen. Förutom bokningssystemets konsekvenser för sam-
talens ordningsföljd, kommer jag att redogöra för hur datorprogrammet 
möjliggör övervakning.  

Ordningsföljd 

Resorna registreras i ett bokningssystem som heter Samplan. Det fungerar 
så att telefonisten knappar in kundnummer (alternativt sjukresenummer 
eller personnummer) i systemet och då kommer kundens personliga sida 
upp. Telefonisten kan aldrig registrera något i systemet förrän kunden 
uppgett numret. Innan dess är skärmen svart. Därav betydelsen att efter-
fråga numret allra först om kunden inte självmant uppger det. 

Sidan består av kolumner där telefonisten skriver in adresser, tid med 
mera. Bostadsadressen har alltid nummer 1 (telefonisten behöver alltså bara 
knappa in en etta). Nummer 2 och 3 (kan vara fler) är de adresser kunden 
oftast åker till, som kunden har uppgett som ”fasta adresser” hos kund-
tjänsten (Färdtjänst i Stockholm). De sista siffrorna visar de adresser 
kunden senast åkte till. Om kunden vill åka till en adress som ligger utanför 
de vanliga eller inte har uppgett fasta adresser som förts in i registret, 
behöver telefonisten skriva in gatans namn. Men som i andra datorprogram 
kommer förslag upp automatiskt efter att de första bokstäverna angetts och 
då klickar telefonisten bara på rätt gata. Förutom detta finns förinställda 
uppgifter som bland annat handlar om kundens eventuella behov av 
ledsagare, om kunden är allergisk eller om kunden har tillstånd att slippa 
samåkning. Bokningssystemet är med andra ord mycket enkelt att hantera 
rent tekniskt. 

Den föreslagna inmatningsordningen medför en mekanisering av sam-
talen som blir särskilt märkbar då vana kunder ringer. De inleder exempel-
vis sällan samtalet med sitt namn, som annars är vanligt vid telefonsamtal, 
utan talar direkt om sitt kundnummer. Sedan avhandlas frågorna i tur och 
ordning. Affärsförvaltaren på Färdtjänstkontoret säger att han ogillar den 
mekaniska samtalsstil som uppstår om ordningen följs instrumentellt. Flera 
gånger i intervjun återkommer han till en önskan om att beställningarna 
kunde anta en mer spontan ton. Samtidigt får telefonisterna något 
motsägelsefullt lära sig hur de ska ta kommandot över samtalet så att bok-
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ningssystemets ordningsföljd upprätthålls, eftersom det går snabbare och 
smidigare. Det blir på så vis också mer enhetligt vilket, enligt Cameron 
(2000, s 100), överensstämmer med moderna tankar om kvalitet. En pro-
dukt bör vara igenkännbar, oavsett om det handlar om en materiell vara 
eller ett kundsamtal. 

Bokningssystemet medger vidare i princip inga möjligheter till 
flexibilitet. En av telefonisterna tar upp en artikelserie i DN som skrivit 
negativt om de utländska callcentren, men enligt henne beror somliga av de 
utpekade felen på det mycket rigida systemet: 

Telefonist: Vissa av dom här felen som dom klagade på har ju faktiskt 
med adressregistret att göra. Om nån vill till Waldemarsudde till 
exempel, det går inte att hitta Waldemarsudde i adressregistret om man 
inte vet att det heter PRINS EUGENES Waldemarsudde. Så att man kan 
inte söka på Waldemarsudde, man måste söka Prins Eugene. […] Eller 
ibland [händer det] att det inte finns ett visst gatunummer fast dom 
(härmar kund) ”men jag har bott där i fem år”. Det FINNS inte i adress-
registret. Vi kan inte boka nånting utanför det här adressregistret. Så att 
det är en del såna saker som den här artikelserien klagade på, och det är 
faktiskt inte vårt fel. 

Bokningssystemets brist på flexibilitet kan alltså liknas vid det Aneesh 
(2006) kallar en algokratisk styrning. De uppgifter som är möjliga att fylla i 
är förprogrammerade och små varianter på dessa fungerar inte. På samma 
sätt är det med de bokningsbara tiderna. Bokningssystemet tillåter bara 
resor på vissa bestämda tider (tre gånger i timmen; 10 över, halv och 10 i 
varje timma). Det är inte möjligt att skriva in en annan tid. Det går inte 
heller att beställa fram en bil direkt. På grund av att resan ska hinna 
samplaneras kan bilen komma tidigast en halvtimma från boknings-
samtalet. Detta har kunderna svårt att förstå. Men som följande telefonist 
uttrycker det, kan de inte ordna fram en bil andra tider: 

Telefonist: Vi styrs ju helt av det här dataprogrammet. Vi kan inte 
ordna fram en bil tidigare än det som datorn säger. Och då blir dom 
arga, dom tror att vi kan göra det. 

Programmets design hindrar därför ett ”naturligt” samtal. Telefonisten 
måste följa systemets förprogrammerade logik, även om det strider mot 
vardaglig interaktion och även om samtalet tar en oväntad vändning. 
Datorprogrammet tar inte hänsyn till interpersonella omständigheter utan 
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är konstruerade för att nödvändiga uppgifter, och enbart dessa, ska kunna 
matas in (jfr Aneesh 2006; Cameron 2000, 2008).  

Övervakning 

Datorprogrammet möjliggör även utökad kontroll genom att statistik över 
den personliga prestationen samlas in. Då telefonisterna behöver gå från 
bordet för att besöka toaletten, röka, hämta vatten eller kaffe, loggar de ut ur 
systemet. Antal utloggade minuter registreras och för att få ut en bonus på 
lönen får de inte vara utloggade mer än 18 procent av arbetsdagen, vilket är 
lika med fem minuters paus i timmen plus en halvtimmes lunch. Detta 
bonussystem finns inte i TaxiKurirs övriga verksamhet, berättar chefen på 
callcentret. Det infördes när personalomsättningen var som högst, innan 
den globala finanskrisen 2008/2009 drabbade Lettland, i hopp om att de 
anställda skulle stanna kvar. Då fanns gott om arbeten och TaxiKurir hade 
svårt att behålla sin personal. Bonussystemet var tänkt som en uppmuntran 
eftersom det gav möjlighet att tjäna extra pengar.  

Hur telefonisterna ligger till noteras i en personlig månadsrapport (som 
många hade liggandes framför sig på skrivbordet). I den framgår utöver 
inloggningstiden också statistik över antal samtal per dag, hur många sam-
tal per dag som vidarekopplats till bland annat resegarantin samt genom-
snittstiden per samtal. Även andra siffror visas men inga viktiga, enligt 
telefonisten som i detalj förklarar rapporten för mig.  

Anledningen till att samtalen räknas är att callcentret får betalt per 
samtal, eller rättare sagt per genomförd bokning: 

Intervjuare: Och då får du din bonus, om du klarar dig på din samman-
lagda en timme och tjugo minuters rast? 

Telefonist: Ja det är alltså ingenting extra, det är bara att du inte tar för 
stora pauser. 

Intervjuare: Så det är ingen som egentligen räknar samtal? 

Telefonist: Jo det kommer fram på statistiken vi får varje månad. Jag vet 
inte hur det är nu men när jag jobbade här först då fick någon som har 
fått flest samtal nån bekännelse, men det att man har många samtal 
betyder ju inte att man har gjort det kvalitativt. För det är ju bara 
kvantiteten och det kanske beror på att personen gör det väldigt fort. 

Intervjuare: Varför räknar man då samtalen?  
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Telefonist: Ja, callcentret får ju betalt för antal samtal, det är själva 
businessen. Ju fler samtal desto bättre, men det ska ju vara kvalitativt 
också. 

Den ”bekännelse” som telefonisten nämner är inget som omtalas av någon 
annan. Det kan ha varit en stimulansåtgärd som i ett tidigt skede provats 
men som nu övergivits (telefonisten hade arbetat där vid starten, bytt arbete 
och var nu tillbaka). Kontrollen görs för att se till att alla som ett kollektiv 
gör sitt bästa, men mängden samtal har ingen betydelse för individens lön, 
kanske för att det rimmar illa med kvalitetskraven, som telefonisten 
påpekar. Denna balansgång mellan effektivitet och service är upp till tele-
fonisten själv att hantera (jfr Cameron 2000; Korczynski 2002; Taylor & 
Bain 2005). Enligt platschefen beror bonusens koppling till inloggad tid 
snarare än till samtalsmängd på att telefonisterna inte själva kan påverka 
mängden samtal. De kan ju inte svara på fler samtal än vad som kommer in: 

Intervjuare: Det här bonussystemet, gäller det ett visst antal samtal? 

Chef: Inloggad tid. 

Intervjuare: Jaha inloggad tid, det är inte hur många samtal? 

Chef: Nej för det kan dom inte påverka. Samtalslängden kan dom 
påverka men inte hur många samtal som kommer in. För det kan ju vara 
om jag har planerat personen fel så får man lite samtal, eller om man 
jobbar på morgonen eller kvällen så är det lite färre samtal. 

Individuell prestation kontrolleras följaktligen men det är bara antal 
inloggade minuter som har betydelse för lönen. Kontrollsystemet fungerar i 
enlighet med den algokratiska styrningen som Aneesh (2006) beskriver. Det 
är datorn som utgör kontrollinstans. Chefen behöver inte ägna sig åt över-
vakning utan överlåter det åt datorns statistikinsamling. Detta slags kontroll 
finner jag även i Stockholm även om Stockholm inte praktiserar något 
bonussystem. Där regleras lönen av kollektivavtal. Enligt arbetsledaren är 
statistikinsamling införd på begäran av telefonisterna:  

Arbetsledare: Det är faktiskt på begäran av telefonisterna. Dom vill veta 
”jaha hur gick det för mig förra månaden”. Och vi har ju mål uppsatta på 
att man ska vara inloggad en viss procent, man ska undvika att samtalen 
ringer förbi, det vill säga att man inte hinner svara, att man loggar ur då 
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istället och såna saker. Vi mäter statistik på olika sätt. Och det tycker 
telefonisterna, majoriteten tycker att det är jätteintressant. 

I Stockholm handlar alltså inloggad tid inte om lönepåslag utan är enbart ett 
mått att mäta sin prestation. Med reservation för att det fältarbete jag gjorde 
i Stockholm var mycket kortvarigt, förmodar jag att detta är tillräckligt som 
motivation. Ingen av de telefonister jag observerade där, varken de som 
endast besvarade färdtjänstsamtal eller de andra telefonisterna, tog 
”onödiga” pauser. Arbetstempot upprätthölls med samma dedikation som i 
Riga. Telefonisten som intervjuades i Stockholm resonerar i linje med 
arbetsledarens argument: 

Telefonist: Jag tycker att det är bra så att man har koll på, ja hur många 
samtal och hur länge man har varit inloggad, det mäts i nån procentsats 
på nåt sätt, jag vet inte hur det där tas fram. Vi får det där en gång i 
månaden i varje fall. 

Intervjuare: Men är det verkligen bra? 

Telefonist: Ja det är väl att man har som mål att man ska ta ett visst 
antal samtal per dag eller per månad. Och kan man inte uppnå det då … 

Intervjuare: Då är man inte bra (skrattar). 

Telefonist: (skrattar) Ja eller nåt liknande. Nej så att just därför tycker 
jag det är bra att få den här rapporten.  

Intervjuare: Men det är aldrig kopplat till lön eller någonting? 

Telefonist: Nej. Det är det absolut inte. 

Intervjuare: Så det är bara som en slags tävling mot sig själv? 

Telefonist: Ja det kan man säga att det är. 

Också i Riga har personalen faktiskt efterfrågat utökad kontroll. Jag fick 
höra av en telefonist jag satt bredvid vid medlyssningen att personalen bett 
om en återrapportering om vilka felbokningar de gjort. Felbokningar visas 
inte i den personliga månadsrapporten utan den informationen kommer 
separat. Anledningen till att personalen efterfrågat dessa uppgifter var att de 
velat se om felet varit deras eller om kunden hade uppgett fel adress. Om 
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det varit deras fel kan de lära sig att undvika just det felet igen (det finns 
många svåra gatunamn enligt telefonisten) men om misstaget legat hos 
kunden styrktes telefonisterna i sin förvissning om att de alltid gjorde sitt 
bästa. De anställda ser följaktligen inte något upprörande med en statistik 
som mäter deras arbetsinsats utan beskriver den snarare som en hjälp, vilket 
liknar resultat andra studier lyfter fram (t ex Frenkel et al. 1999). En av 
telefonisterna i Riga uttrycker sig riktigt entusiastiskt över den personliga 
statistiken eftersom den ger anledning att kontinuerligt utvecklas: 

Telefonist: Nej men alltså, det är lite grann som en tävling tycker jag. 

Intervjuare: Mot dig själv? 

Telefonist: Mot dig själv ja. Du ser hur duktig du är, vad du kan och vad 
du inte kan. Det är ändå roligt, du kan se hur länge du har tagit paus och 
så … det är roligt, statistik. 

Det kan vara så att detta är ett sätt att få snabb bekräftelse på att det arbete 
man utför är tillräckligt bra, enligt de kriterier som mäter arbetsinsatsen. 
Arbetstagare kan behöva fler bevis på sin kunnighet än lönen. Tävlings-
liknelsen som telefonisten nämner är också intressant. Eftersom arbetet är 
monotont kan ett inslag av tävling eventuellt bidra med dynamik.  

Diskussion 

Det undersökta arbetet kännetecknas i mycket hög grad av materialitet och 
platsbundenhet, trots det icke-materiella arbetsinnehållet (kommunika-
tion). Det skiljer arbetet från många andra kommunikationstekniskt base-
rade yrken, som i mindre utsträckning är bundna till den fysiska platsen.  

Virtuella kontor, eller distansarbete, har spridits fort i vissa yrken efter 
det att den digitala informations- och kommunikationstekniken möjliggjort 
dem (Deuze 2007). Eftersom anställda har användarprofiler som gör att 
inställningar och filer kan nås från vilken dator som helst har det blivit 
praktiskt möjligt att befinna sig på valfri plats. En bidragande orsak till detta 
kan vara att arbetsgivarna vill spara in på lokalhyra. Kontorsyta kostar 
pengar och arbetsgivare är naturligtvis måna om att spara pengar där det 
går (Baldry 1999; Standing 2013). Men det kan också vara något de 
anställda själva väljer, vilket är vanligt särskilt inom de kreativa kunskaps-
branscherna. Flexibla arbetsplatser betraktas som en frihet i jämförelse med 
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forna tiders ”tvångsumgänge” med icke självvalda kollegor (Deuze 2007; 
Florida 2012; Gill 2002; Pratt 2000). Till saken hör att kreativa branscher 
utmärks av en stor andel frilansande visstidsanställda, som inte naturligt 
hör hemma på en specifik arbetsplats En kombination av ekonomiska 
drivkrafter och ett mer flexibelt och individuellt anpassat arbetsmönster 
torde således ligga bakom ökningen av virtuella kontor. 

Om man tittar på konstruktionen av callcenter finns både incitament 
och goda förutsättningar för införandet av virtuella arbetsplatser. Det är 
billigare (och ekonomi är en central aspekt i branschen) och det vore tek-
niskt genomförbart. Anställda skulle kunna förses med nödvändig teknisk 
utrustning i sina hem, på samma sätt som serviceföretag som erbjuder 
kunder telefonsex vanligtvis organiserar arbetet (Cameron 2000, s 121). 
Detta system är dock mycket ovanligt. För anställda på de allra flesta call-
center gäller att infinna sig på en fysisk arbetsplats. Det menar Andy Pratt 
(2000, s 428) beror på att övervakning av prestation och arbetsdisciplin 
underlättas. Men med tanke på att övervakningen sker via datorn borde den 
fysiska närvaron inte vara nödvändig. Genom att datorn samlar statistik 
över arbetsinsatserna, avlastas chefen från en traditionell position som 
kontrollant (jfr Aneesh 2006). På många callcenter (dock inte på det jag har 
undersökt) praktiseras även hemlig avlyssning av samtal (se t ex Remesh 
2008; Winiecki 2007). Telefonsamtal spelas in och kan avlyssnas oberoende 
av tid och plats, vilket frigör chefspersonal från uppgiften att medlyssna i 
fysisk form. Denna utvecklade övervakningsteknik har gjort mellanchefer i 
stort sett överflödiga. Callcenter överlag utmärks också av horisontella 
organisationer med ett begränsat antal chefsbefattningar (Belt, Richardson 
& Webster 2000; Taylor & Bain 1999). Det vore med andra ord fullt möjligt 
att tänka sig ett sådant virtuellt kontrollsystem och bara vid behov kalla in 
den anställda för ytterligare handledning. Men detta är alltså inte praxis. På 
callcenter är de anställdas arbetsinsatser inte lösgjorda från den fysiska 
arbetsplatsen, trots att tekniken kunde ha möjliggjort virtuella kontor.  

Platsbundenheten har säkert delvis att göra med att lokalhyror sällan är 
en stor utgift på utlokaliserade callcenter, till skillnad från lokalhyrorna i 
metropolernas innerstäder där de kreativa företagen huserar. Men sannolikt 
är en viktigare orsak att upprätthålla arbetsdisciplinen, som Pratt (2000) 
också antyder. Här närmar jag mig en annan avsevärd skillnad mellan 
arbete på callcenter och så kallade kunskapsarbeten, vilket har att göra med 
de monotona arbetsuppgifterna. Enligt Baldry (1999) fungerar virtuella 
kontor bäst för de högkvalificerade kunskapsarbetarna som har så stimu-
lerande uppgifter att det inte fordras extern kontroll – de disciplinerar sig 
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själva – och för vikarier eller projektanställda som arbetar hårt och hängivet 
av risk att annars förlora arbetet. Dessa två grupper behöver inte övervakas 
på en fysisk plats. De kommer självmant att utföra sina uppgifter på bästa 
sätt. Anställda med icke-stimulerande uppgifter däremot, som därtill inte är 
rädda att bli av med anställningen eftersom det finns gott om liknande 
tjänster i branschen (Buchanan 2002; Taylor & Bain 1999), tycks behöva en 
mer direkt form av övervakning om arbetsmoralen ska upprätthållas. Ett 
osynligt statistikprogram i datorn räcker inte som uppmaning att arbeta 
hängivet (Taylor & Bain 1999).  

Att samhället idag karakteriseras av en omfattande teknisk övervakning 
är mycket uppmärksammat i forskning (t ex Björklund & Svenonius 2013; 
Lyon 2007; Standing 2013). Det har föreslagits att övervakningssamhället 
kommer tydligast till uttryck på arbetsplatser. Människor kontrolleras 
innan de anställs, övervakas medan de arbetar, både med hjälp av teknik 
och i mer traditionell form och övervakningen spiller sedan över på fritiden 
vid läsning av mejl etcetera (Lyon 2007, s 33–36). Att det förhåller sig på det 
viset har människor börjat acceptera. Men i en del forskning omtalas 
övervakningen i starkt varnande ordalag. Guy Standing beskriver exempel-
vis hur ”panoptikonapparaturer” övervakar människor på distans i syfte att 
”skapa fogliga sinnen och kroppar” (2013, s 203), vilket enligt honom tär på 
tilliten i samhället och gör människor ängsliga (se också Remesh 2008).  

Men, som Taylor och Bain (1999) argumenterar, om den tekniska över-
vakningen fungerade som en ”panoptikonapparatur” som gjorde anställda 
kuvade, vore andra kontrollelement överflödiga. Om den var ett fungerande 
verktyg för att förmå anställda att upprätthålla arbetsdisciplinen skulle 
anställda alltid prestera till sitt yttersta. Då skulle inga andra strategier 
behövas för att uppmana till effektivt och hårt arbete. Så ser det emellertid 
inte ut, utan det används en rad kompletterande metoder för att förmå 
anställda att arbeta bättre. Ett vanligt exempel, som ska diskuteras i nästa 
kapitel, är samtalsmallar som kontrollerar ordval och förhållningssätt. Ett 
annat exempel, som har lyfts fram i kapitlet, är motivationshöjande 
förmåner på arbetsplatsen, i form av exempelvis bonussystem, gemen-
samma aktiviteter och fruktkorgar (jfr Remesh 2008).  

På callcentret i Riga finns flera motivationshöjande faktorer. Dessutom 
tycks övervakningen fungera väl, ur ledningens perspektiv. Telefonisterna 
arbetar effektivt och de har sin personliga statistik i närheten. Det är ändå 
intressant att företagets mål om effektivitet har införlivats av de anställda till 
den grad att de själva efterfrågar kontroll. Man skulle kunna se det som ett 
led i det alltmer flexibla och individualiserade arbetslivet. Individer be-
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traktas i ökad grad som självständiga aktörer med ansvar för sina egna 
arbetsinsatser och kommande framgång i yrkeslivet. De måste förbättra sina 
talanger på bred skala för att förbereda sig för alla eventualiteter (Boltanski 
& Chiapello 2005; Deuze 2007; Du Gay 1996; Florida 2012; Gill 2002). Paul 
du Gay (1996) skriver att föreställningen om autonomi och eget ansvar 
finns spridd till alla, oavsett graden av kvalifikation på det arbete man har. 
Det individuella ansvarstagandet för att samtalen är korrekta och att inga 
felbokningar görs, skulle alltså kunna vara ett led i de anställdas strävan 
efter förbättrad personlig kompetens.  

Men jag menar att en annan, mer traditionell form av övervakning, 
också fungerar disciplinerande. Att kontoret har en öppen planlösning är då 
förmodligen mycket praktiskt. Enligt Richard Florida (2012, s 109) har 
öppna planlösningar kommit att bli vanliga för att de anses stimulera till 
kreativitet och samarbeten. Han frammanar bilden av rörliga, dynamiska 
och kreativa kunskapsbranscher där idéerna flödar. Även om denna bild 
ligger långt ifrån den bild av callcentret som jag just har beskrivit, finns en 
överensstämmelse. Lika väl som man kan dela kreativa idéer kan man dela 
icke-kreativa erfarenheter. Det kan finnas en disciplinerande effekt av att se 
andra utföra samma monotona sysslor som man själv gör. I synnerhet de 
framgångsrika telefonisterna stärker sannolikt arbetsdisciplinen genom sin 
fysiska närvaro. Naturligtvis fyller chefens plats i kontorslandskapet samma 
disciplinerande funktion, vilket också sätter citationstecken runt företeelsen 
horisontell eller platt organisation. På ytan förefaller organisationer idag 
mer jämlika än förr, men i realiteten övervakas personal både tekniskt via 
datorprogram och i form av en chef som befinner sig i samma kontors-
landskap. Den managementinfluerade diskursen om engagemang, autono-
mi och självdisciplin, som förvisso märks även här, kompletteras följakt-
ligen genom mer direkt form av övervakning. 

Det är egentligen en märklig aspekt med dessa virtuella, transnationella 
arbeten att de anställda i så hög utsträckning är immobila. Arbetsinsatserna 
färdas över världen medan de som utför dem förankras vid den kommuni-
kationstekniska utrustningen på skrivbordet, med möjlighet att gå några 
meter till kaffeautomaten eller toaletten men knappt längre än så. Arbetet 
blir på så sätt kroppsligt kännbart, något som motsäger idéerna om 
kunskapssamhällets allt mer flytande och immateriella verklighet. Verklig-
heten är ännu materiellt kännbar för väldigt många människor (Aneesh 
2006; Massey 1994, 2004; Upadhya & Vasavi 2008). 
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Sammanfattning 

I kapitlet har jag redogjort för vad arbetsuppgifterna består av, i vilken 
fysisk omgivning de bedrivs och hur arbetsredskapen, i första hand dator-
programmet, fungerar. Med detta har jag beskrivit den materiella och 
organisatoriska ramen för den kommunikativa verksamhetstyp det är 
frågan om här.  

Kapitlet inleddes med en beskrivning av arbetsuppgifterna. De består av 
att ta emot resebeställningar från färdtjänst- och sjukresekunder. Kunderna 
ringer in till callcentret för att göra sin bokning och de flesta som ringer är 
vana beställare. Samtalen är mycket korta. Det är samma repliker som 
upprepas i varje samtal och en anställd som arbetar heltid besvarar dagligen 
mellan 200 och 300 samtal. Det finns mer komplexa uppdrag inom Färd-
tjänstens verksamhet, exempelvis resegarantisamtal, men dessa får inte 
TaxiKurirs telefonister hantera eftersom det finns risk för jäv. De hanteras 
istället av personal på kundtjänstavdelningen i Stockholm. Också i jäm-
förelse med TaxiKurirs beställningscentral som tar emot bokningar från 
vanliga taxikunder är uppdragen mycket variationsfattiga. Dessutom är de 
tekniskt enkla att utföra. Standardiseringen innebär i sin tur att arbetet blir 
monotont och det är också så det uppfattas av de anställda. 

Det sätt varpå arbetsuppgifterna är organiserade gör att det är befogat att 
använda industrimetaforer. Liknande samtal efterträder varandra enligt en 
löpandebandprincip. Det handlar om en massproduktion av utförda tjän-
ster. Mekaniken förstärks av bokningssystemet som är utformat för att sam-
talen ska gå snabbt. Det finns en föredragen inmatningsordning som tele-
fonisterna uppmuntras att följa. Det är effektivt och det ger samtalen en 
tydlig och enhetlig struktur. 

Lokalen ligger centralt belägen i Rigas gamla stadskärna. Den är 
utformad som ett öppet kontorslandskap. Företagskulturen är horisontell 
med ett litet antal överordnade och chefens skrivbord placerad i samma 
rum. Arbetsplatsen ger ett trivsamt och jämlikt intryck. Ett synligt tecken på 
att omsorg har lagts ner för att få personalen att trivas är de dagliga frukt-
korgarna. Mindre synligt, men märkbart efter ett tag, är den avslappnade 
atmosfären i rummet. Om den rikliga mängden kundsamtal upplevs 
stressande, är det inte uppenbart vid en översiktlig granskning.  

Däremot framgår arbetets påfrestningar för kroppen tydligt. Det finns 
endast små möjligheter att röra på sig, vilket inte beror på att kontoret är 
trångt utan på hur arbetsflödet organiseras. Samtalen kommer så gott som 
oavbrutet, i stor mängd, och de anställda måste finnas nära telefonen för att 
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kunna besvara dem. De kan visserligen stå upp och besvara samtal men inte 
lämna skrivbordet i särskilt stor omfattning. När de lämnar bordet loggar de 
ut ur datorsystemet och ett eventuellt lönepåslag beror på om de varit 
inloggade minst 82 procent av arbetsdagen. Datorsystemet registrerar också 
andra uppgifter, exempelvis hur många samtal som besvaras. Det är tydligt 
att statistikinsamlingen leder till en anpassning av effektivitetsmålen, även 
om den inte omtalas negativt av de anställda. Den leder också till att arbete 
utmärks av mycket sittande och utförande av exakt samma rörelser vid 
tangentbordet. Arbetet är på så vis kroppsligt kännbart, vilket de anställda 
beklagar.  
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KAPITEL 5 
Kommunikationsträningen  

I detta kapitel utforskar jag hur nyanställda introduceras och hur de 
fortlöpande kommunikationstränas. Syftet är att undersöka den ideologiska 
inramningen för att diskutera de riktlinjer gällande kommunikation som 
förmedlas uppifrån (jfr Cameron 2008). På samma sätt som callcentrets 
materiella inramning avgränsar kommunikationsarbetet i vissa avseenden, 
vilket granskades i förra kapitlet, fungerar naturligtvis kommunikations-
träningen avgränsande, fast snarare i relation till språk och förhållningssätt. 
Det handlar om en inre avgränsning. Linell (2011, s 159–160) kallar denna 
form av inramning för meningsdefinierande, eftersom den omfattar sådant 
som verksamhetens syften och mål. Jag anser dock att benämningen 
meningsdefinierande är alltför neutral. Jag vill inte begränsa den menings-
definierande styrningen till verksamhetens målsättning, utan jag vill utöver 
det diskutera den omgivande ideologiska ram som i sin tur påverkar mål-
sättningen. Mitt förslag är därför att istället kalla den inre styrnings-
mekanismen för ideologisk.  

Begreppet ideologi avfärdas ibland på grund av dess pejorativa 
konnotationer, det vill säga att ideologi står för symboliska former som, för 
det första, är falska och döljer verkliga förhållanden och, för det andra, 
införs avsiktligt i syfte att upprätthålla dominansförhållanden i samhället 
(Thompson 1990, s 54–55). Jag tar avstånd från den förståelsen av ideologi 
och använder termen snarare som Boltanski och Chiapello gör (2005, s 3), 
nämligen att det handlar om delade betydelser (om kommunikation i detta 
fall) som är inskrivna i verksamheten och förankrade i arbetsrutinen. Detta 
har likheter med begreppet styrningsrationalitet. Genom att ett språk och 
ett förhållningssätt erbjuds, möjliggörs ett visst sätt att kommunicera på. 
Verksamhetens kommunikativa normer skapar, upprätthåller och legiti-
merar den form av kommunikation som bedrivs (jfr Rose 1999). Jag vill 
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således undersöka hur samtalskulturen konstrueras som den vedertagna, 
vilket jag gör genom att granska kommunikationsträningen.  

I kapitlet kommer jag för det första att redogöra för den intro-
duktionskurs som alla nyanställda går. För det andra ska jag beskriva den 
språkkurs som gavs i två omgångar då callcentret öppnade. För det tredje 
redogörs för den fortlöpande utbildningen, som är den som främst är 
inriktad på en uttalad styrning av kundsamtalen. I alla tre delarna är dock 
syftet att granska hur agerande, språk och förhållningssätt styrs. Med detta 
kommer jag slutligen att kunna lyfta fram de samtalsnormer som 
dominerar i verksamheten. I den avslutande diskussionen analyseras dessa 
normer i relation till begreppet känsloarbete och den underliggande före-
ställningen om kunderna.  

Introduktionskursen 

Alla telefonister går en introduktionskurs på en till två veckor. Då jag var 
där 2009 bedrevs den delvis på Färdtjänstkontoret i Stockholm, men detta 
förändrades i och med 2012 års upphandlingsavtal.1 I avtalet fastställs att 
även introduktionsutbildningen ska köpas in, vilket betyder att hela 
utbildningen kommit att bedrivas i Riga. Färdtjänsts affärsförvaltare berät-
tar för mig i intervjun att Färdtjänst håller på att omvandlas från att vara en 
förvaltning med ansvar för utbildning av både telefonister och förare till att 
bli en ”ren beställarorganisation” av färdiga tjänster.  

Jag får veta av chefen på callcentret att kursen består av en ”teoretisk del” 
som tar tre dagar och sker i grupp och därefter utbildas de individuellt. Det 
var den teoretiska delen som tidigare skedde i Stockholm (och det är den 
som ligger i förgrunden här). I praktiken blir det förmodligen så att den 
omvända ordningen råder, det vill säga att de får börja med den individuella 
träningen och sedan arbeta ett tag i väntan på att tillräckligt många 
nyanställda kan samlas till en grupp som kan erbjudas den teoretiska delen 
av utbildningen. Åtminstone var det så för en av telefonisterna jag inter-
vjuade, som hade arbetat i tre månader men ännu inte fått den grupp-
baserade introduktionen.  

När jag redogör för introduktionsutbildningen kommer jag att i 
möjligaste mån skilja på utbildning i det praktiska arbetet, som kan be-
traktas som den grundläggande kunskap som krävs för att genomföra 

 
1 ”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
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bokningen, och utbildning i service. Till de grundläggande kunskaperna hör 
främst hantering av den tekniska utrustningen samt (tillräckligt) god kun-
skap i svenska. Service handlar om bemötande och förhållningssätt. Till 
servicen räknar jag också utbildning i svensk kultur, eftersom kulturell 
träning är en uppmärksammad aspekt av transnationellt servicearbete (se 
t ex Aneesh 2006; Remesh 2008; Upadhya 2008). Uppdelningen görs för att 
tydliggöra mitt argument att utbildning i service, som begreppet beskrivs 
här, har en underordnad roll i förhållande till de praktiska kunskaperna.  

Praktiskt arbete 

Den tre dagar långa gruppbaserade delen av introduktionen beskrivs av de 
flesta telefonister som övervägande ”teknisk”. De får lära sig boknings-
systemet, ”alla knapparna” samt hur färdtjänstbussar ser ut och bokas. 
Affärsförvaltaren på Färdtjänst, som själv hållit i flera av kurserna, berättar 
hur de går till: 

Affärsförvaltare: Vi började med Samplan, bokningssystemet. Tittade 
på regler, rutiner, hur man avbeställer, hur man bokar. Mycket blev 
praktiskt arbete. Det las säkert en halv dag på att bara sitta och prov-
boka. Så dom kände sig bekväma med och hur dom skulle läsa, vad ska 
jag säga, dokumentet. 

Med ”dokumentet” avser han bokningssystemet och dess kolumner. 
Förutom bokningssystemet ingår i den teoretiska utbildningen dels regler 
och rutiner kring resandet (som framgår av citatet), dels Stockholms geo-
grafi med fokus på avståndsbedömning och väderstreck. Då det gäller regel-
verket ska visserligen inte telefonisterna i Riga få sådana frågor, utan de ska 
hanteras av kundtjänst på Färdtjänstkontoret, men affärsförvaltaren säger 
att det ändå är bra att de känner till regelverket. De tre delarna i kursen; 
bokningssystemet, regelverket och geografin, testas med ett webbprov efter 
avslutad kurs.  

Geografin studeras företrädesvis med hjälp av karta. Ibland (inte i varje 
kursomgång) har de varierat kartläsandet med att köra runt i Stockholm 
och titta på exempelvis entréer till de stora sjukhusen. Enligt affärs-
förvaltaren är det ”inte dumt” att telefonisterna får en bild av hur det ser ut. 
Detta bekräftar en av telefonisterna:  

Telefonist: Vi fick ju rundkörningar också. Vi tittade på olika köp-
centrum och sjukhus och det var ju bra för då kände man avstånd och 
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sånt. Men man kommer inte ihåg det efter så lång tid. […] Men det är ju 
saker som jag även nu kommer ihåg och ser att Huddinge sjukhus har 
den ingången och den ingången och den ingången, och det är många 
ingångar. Men det förstås, det är ju bäst för dom som har verkligen bott i 
Stockholm och har bott där i flera år och kan allting, och kan föreställa 
sig vägen varje gång en kund gör en bokning. Men det är väldigt få här 
som kan det. 

Efter det att TaxiKurir tog över utbildningen och hela introduktionen kom 
att utföras i Lettland, har de nyanställda inte varit i Stockholm om de inte 
åkt dit av personliga skäl. Chefen på callcentret menar att detta är proble-
matiskt, även om hon säger att de allra flesta har varit där privat. De har 
dock inte fått den rundkörning till ofta besökta miljöer som omtalas ovan. 
Det innebär att telefonister, som anställts efter det att det senaste upp-
handlingsavtalet börjat gälla, lärt sig Stockholms geografi enbart med hjälp 
av karta (om de inte besökt Stockholm privat). Även de som anställts före 
avtalet har mestadels studerat kartor, men de har åtminstone varit på plats i 
Stockholm och eventuellt även visats runt, så som beskrivs ovan.  

Jag betonar denna omständighet av två anledningar. Dels är det vanligt 
att kunderna klagar på att telefonisterna inte behärskar Stockholms geografi 
(som jag kommer att utveckla i kapitel 6), dels berättar svenskläraren att 
just kartläsning är något som letter i allmänhet har svårt för: 

Lärare: Dom är inte ALLS lika kartvana som vi är. Svenska barn i 
lågstadiet är vana vid karta. I Lettland är man inte alls lika van vid karta. 
Antagligen har karta inte varit inslag i undervisningen. Kanske under 
sovjettiden till och med lite … inte förbjudet men restriktivt. Man 
ägnade sig inte åt kartor. 

Intervjuare: På vilket sätt märks det? 

Lärare: Det märks om man frågar efter vägen och har en karta, så är det 
många som absolut inte vet. ”Vad är det här, ska det här föreställa ver-
kligheten” ungefär. 

Intervjuare: Men tror du det kan ha någon betydelse [för tele-
fonisterna]? 

Lärare: Nej, nej men jag tänker mig rent kunskapsmässigt. Om du har 
hand om Haninge kommun och Södertälje, Norrtälje och så vidare är 
det ju rätt bra i huvudet att du vet ungefär hur dom ligger i förhållande 
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till dom andra kommunerna och så. Och det är en kunskap som inte alls 
är självklar. En svensk är ju väldigt fixerad vid kartan, och kan ju kartan 
och kan peka och … dom är inte alls lika [vana], det märker man i 
allmänhet. 

Det här är emellertid inte något som lyfts fram på Färdtjänstkontoret. 
Affärsförvaltaren säger att de har ett ”fint” kartmaterial där de olika 
tätorternas placering i förhållande till vädersträcken tydliggörs. Det verkar 
inte ha fallit honom in att kartläsning kan vara ett mindre lyckat under-
visningsmaterial på grund av ovana vid att läsa kartor.  

Chefen talar om att TaxiKurir i stort har behållit innehållet i intro-
duktionskursen efter övertagandet 2012. Den enda skillnaden, förutom att 
telefonisterna går miste om den fysiska närvaron i Stockholm, är att ett 
språktest är borttaget. Hon berättar att tidigare inleddes kursdelen i Sverige 
med att telefonisternas kunskaper i svenska testades, innan de fick lära sig 
bokningssystemet, regelverket och geografin. Men nu finns de skärpta 
språkkraven med i upphandlingsavtalet. Ingen ska kunna påbörja sin 
anställning utan ett betyg som visar att man har tillräckliga språkkunskaper 
(även om det händer att betyget införskaffas efter det att anställningen 
påbörjats): 

Chef: I den nya upphandlingen har vi ett krav att alla ska ha ett betyg i 
nivå C1. 

Intervjuare: Men det är inget ni behöver testa utan det har dom med sig 
från universitetet? 

Chef: Ja, ja precis. Vi har väl några som inte har det men dom kommer 
att gå och få det betyget. För det är ju nya krav.  

Kraven står alltså med i det tecknade upphandlingsavtalet, där det framgår 
att telefonisterna vid en eventuell testning av språkförmågan måste klara 
”godkänt resultat i svenska för tal och hörförståelse motsvarande nivå C1 
enligt Europarådets nivåskala för språk”.2 Av affärsförvaltaren får jag veta 
vad ”nivå C1” innebär: 

Affärsförvaltare: Vi håller på med en upphandling, den ligger ute precis 
nu [februari 2012]. Och då går den till så att folk från upphandlings-

 
2 ”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
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avdelningen här uppe och så vi som är avtalsförvaltare är med och ställer 
dom olika kraven på vad vill vi ha, hur ska det se ut, vilken språknivå ska 
vi ligga på, alltså det finns ju olika nivåer på språk som man kan ha idag 
enligt en Europastandard. Så vi talar om dom olika kraven, det här ska 
man kunna, språket ska vara så här pass bra och så vidare. 

Intervjuare: Men vilka är kraven specifikt, vad ska man kunna? 

Affärsförvaltare: Tidigare hade vi nåt som hette B2-nivån och den sa att 
man skulle tala och förstå på ett bra sätt. Nu har vi höjt nivån lite, nu ska 
man även kunna föra en konversation och förstå. Så vi har höjt ribban, 
efter det här med språksvårigheterna som kunden upplevde, att dom 
[telefonisterna] hade svårt med språket. Nu ska dom klara kategorin C1, 
det är en ganska rejäl höjning. 

Enligt affärsförvaltaren har kraven höjts. C1 innebär att man ska kunna 
”föra en konversation” på svenska. Det är emellertid möjligt att argu-
mentera att kraven samtidigt sänkts, i och med att den tidigare inledande 
testningen av svenskkunskaperna på introduktionskursen nu ersatts av 
testning vid behov. Kontroller som görs inledningsvis upptäcker eventuella 
brister med följden att åtgärder kan sättas in innan personen placeras i 
frontlinjen med kunden, medan kontroller i efterhand sannolikt sker på 
förekommen anledning, det vill säga då språkbrister redan uppdagats. Sett 
ur ett kundperspektiv bör inledande kontroller vara att föredra.  

Introduktionen uppges med andra ord vara mycket praktisk. Den 
handlar om bokningssystem, regler och geografi. Med tanke på att arbetet 
handlar om kundtjänst och att många kundrelaterade servicearbeten i 
övrigt lägger stort fokus på utbildning i service och bemötande, även inom 
denna bransch (se t ex Cameron 2000; Korczynski 2002), reagerade jag på 
den relativa avsaknaden av sådana inslag i intervjupersonernas utsagor. Jag 
går nu över till att granska vilka inslag av service som finns med i intro-
duktionsutbildningen. 

Service 

I upphandlingsavtalet som Färdtjänst tecknade med TaxiKurir fastslås att 
introduktionsutbildningen ska behandla även service (även om det 
återfinns först i en bilaga till det i övrigt mycket praktiskt inriktade avtalet). 3 
I bilagan listas följande faktorer som beståndsdelar i utbildningen: för det 

 
3 ”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
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första bemötande och service ”med betoning på och insikt om äldre och 
funktionshindrades situation och behov vid beställningstillfället”, för det 
andra olika funktionshinder och andra viktiga ”frågor” för resenärerna, för 
det tredje beställarens (Färdtjänst) krav på utförandet, för det fjärde regel-
verket, för det femte bokningssystemet och slutligen en detaljerad geogra-
fisk kunskap om Stockholms län. De tre första punkterna är alltså inriktade 
på bemötande och kunskap om kundernas särskilda behov, medan de tre 
sista fokuserar på praktiska kunskaper. Det förefaller som om det är de tre 
sista punkterna som dominerar i praktiken, med tanke på hur jag ovan 
beskrivit kursen, som i sin tur är baserad på hur den i stora drag har åter-
getts av intervjupersonerna. 

Serviceinslag är dock inte helt obefintligt. Callcentrets chef säger, i 
intervjun som gjordes med henne 2009, att kursen hos Färdtjänst ger ”lite 
introduktion till det här med service och bemötande”. Det uppger också 
affärsförvaltaren. Den enda konkreta åtgärden tycks dock bestå av att lära 
telefonisterna hur de ska öppna samtalen. Det är en instruktion som före-
ställs skapa en bra relation med kunderna: 

Intervjuare: Får jag fråga, är det nånting om service [i kursen]? 

Affärsförvaltare: Njae, inte så mycket. Alltså vanligt, service, be-
mötande, trevligt uppträdande. 

Intervjuare: Men det är inget ni testar? 

Affärsförvaltare: Nej. Nej. Däremot så talar vi om hur dom ska öppna 
ett samtal: ”Välkommen till resebeställningen” och så ska man säga sitt 
namn då. Och det slarvas det ju lite med idag, men vi går ut med det 
stenhårt. Det står i upphandlingen också, hur dom ska öppna ett samtal. 
[…] Dom ska svara ”Välkommen till resebeställningen”. Och öppnar 
man samtalet så då tror jag man har lite … bättre pejl på resenären, eller 
en godare kontakt. Det handlar mycket om det första bemötandet, hur 
man öppnar samtalet. 

Det finns uppenbarligen en tanke om bemötande, som framförallt kommer 
till uttryck då telefonisterna får lära sig hur de ska svara i telefonen. Det är 
oklart hur den enhetliga hälsningsfrasen egentligen tänks bidra till en bättre 
kundkontakt. Troligen är detta en följd av hur kvalitet ofta föreställs i 
branschen, nämligen att tjänsten som erbjuds ska vara igenkännbar. Kun-
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derna ska känna att de vid varje servicemöte kommer till ett och samma 
företag (jfr Cameron 2000).  

Av en av de intervjuade telefonisterna framkommer att även andra aspek-
ter som hör till det mer serviceorienterade inkluderats i introduktionskursen: 

Intervjuare: Vad bestod introduktionskursen av? 

Telefonist: Det var allt vad Färdtjänsten innebär. Från hur man ska 
bemöta kunderna till prat om den genomsnittliga resenären och dom 
berättar ALLT genomgående. Och så även massa olika tester och så. Så 
det var bra.  

Det har utöver bemötande funnits ”prat om den genomsnittliga resenären” 
som ett inslag i utbildningen, vilket ger stöd åt upphandlingsavtalets 
föreskrifter. Anmärkningsvärt är dock att förutom i citatet ovan tar ingen av 
telefonisterna spontant upp serviceaspekter när jag frågar om kursens 
innehåll, utan de berättar uteslutande om bokningssystemet, bussarna och 
geografin. Som syns i citatet ovan nämner inte heller affärsförvaltaren 
bemötandet förrän jag frågar specifikt om det. När jag vid den uppföljande 
intervjun med chefen år 2012 ber henne berätta om introduktionskursen 
(ännu en gång), beskriver även hon de praktiska momenten spontant och 
först efter en uttrycklig fråga lyfts servicen fram: 

Intervjuare: Kan du berätta om introduktionskursen? 

Chef: Ja alltså vi ska få nån form av webbaserat test men det har vi inte 
fått ännu från Färdtjänsten. Men det är i princip: reglerna, hur kunden 
åker, och sen själva bokningssystemet, alla funktioner, och sen är det en 
stor del även Stockholms geografi, ja var ligger nåt och att gator kan heta 
likadant i norra delen och i södra. […] 

Intervjuare: Finns det något om service i utbildningen? 

Chef: Jo det är klart att den delen ingår, jo, hur man pratar i telefon och 
så där. Det är vår egen liksom, vår egen lilla framställning för det finns 
inte som krav från Färdtjänst. Färdtjänstens krav är bara Samplan, 
Stockholms geografi och så. Det finns inte så mycket mer beskrivet. Ja 
och det här med lite svensk kultur när det gäller service, det brukar vi 
också ta. 

Intervjuare: Men det är ni som har gjort det, frivilligt? 
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Chef: Ja, ja. Det är bara av ren erfarenhet, vad som är bra att kunna 
innan man börjar. Vi har ju vår gemensamma filosofi i hela koncernen 
när det gäller service och allt, så det är klart att vi tar vara på det.  

I detta citat lyfts ett par intressanta saker fram. För det första att Färdtjänst, 
enligt henne, inte kräver någon utbildning i service. Hon antyder med 
andra ord att service inte är högt prioriterat av Färdtjänst. TaxiKurir har 
däremot servicetankar inbäddat i den ”gemensamma filosofin” (vilket jag 
menar kan ses som en följd av att företagets övriga verksamheter opererar 
på en privat marknad). 

För det andra framgår att de serviceaspekter som lärs ut (av TaxiKurir) 
är anpassade till den svenska kulturen. Många transnationella företag, där 
anställda och kunder från olika kulturer möts, lägger en stor vikt vid inter-
kulturell träning. Anställda får lära sig hur människor ”är” i länderna de 
verkar inom och den kunskapen tillämpas sedan för att effektivisera den 
interkulturella kommunikationen (se t ex Aneesh 2006; Robertson 1995; 
Tomlinson 2003; Upadhya 2008). Med övergången till en kundkultur där 
människor i ökande omfattning betraktas som kunder (Björk 2012) och 
kunderna i sin tur allt mer behandlas som ”kungar” (Korczynski 2002; 
Leppänen et al. 2006) är det vanligt med träning i kundernas vanor. Ett sätt 
för serviceföretag att smickra och uppvisa ”vördnad” mot kunderna är att få 
de anställda att införliva kundernas föreställningsvärld och beteenden. På så 
sätt kommer interaktionen att kännas familjär för kunderna. Det ligger av 
den anledningen nära begreppet känsloarbete i Hochschilds (1983) 
bemärkelse, särskilt om träningen i kundernas kultur blir omfattande.  

Det tycks som om TaxiKurir lär ut en del svenska vanor. Jag får dock 
inte veta konkret vad som ingår i detta. Annars känns det som om kulturell 
träning är lågt prioriterat, i synnerhet från Färdtjänsts sida. Introduktions-
kursens ”basutbud” innehåller ingenting om svensk kultur. Det finns inte 
heller något om svensk kultur i upphandlingsavtalet. Affärsförvaltaren 
menar dock, då jag ställer frågan, att introduktionskursen kanske borde 
tagit upp frågan om kultur, men inte med fokus på de svenska kundernas 
kultur. Han funderar mer kring den arbetsmässiga relationen: 

Affärsförvaltare: Det kanske vi skulle ha haft, att man beskriver dom 
här kulturella bitarna lite mer. Att dom hade fått en liten hint om det. 
För i Malmö4 är man ungefär likadan som här, men det är man inte i 

 
4 Anledningen till jämförelsen med Malmö är att Färdtjänsts andra beställningscentral 
(ISS) ligger där. 
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Riga. Man ser upp till chefer och sånt på ett helt annat sätt. Om vi bara 
tar nåt exempel, i Riga då är [namn på chefen] mycket mer chef. Jag sa 
det nån gång när vi var över och hade kvalitetsmöte: ”Händer det att din 
personal och du går ut och käkar?” ”Nej är du tokig!” […] Lite så är det, 
det finns en annan respekt för överheten. 

Avsaknaden av träning vad gäller den svenska kulturen ger uttryck för en 
skillnad mellan kommersiella och offentligt finansierade företag. Medan ett 
kommersiellt företag måste locka och behålla kunder, vilket de bland annat 
gör med kulturell träning, har kunder till offentligt finansierade tjänster 
ingen annanstans att vända sig. Verksamheter som opererar på en offentlig 
marknad har därför inte samma incitament att ”smickra” kunderna (Abiala 
& Ahrne 1995; Korczynski 2002; Leppänen et al. 2006). De offentliga upp-
handlingarna introducerar visserligen en form av pseudokonkurrens (jfr 
Korczynski 2002, s 13) som medför att TaxiKurir, i egenskap av konkur-
rerande leverantör, sannolikt är mer angelägen om kundernas bedömning. 
För Färdtjänst, som har monopol, är detta mindre viktigt. Det menar jag 
kan vara anledningen till att TaxiKurir i större utsträckning än Färdtjänst 
försöker anpassa servicen efter svenska förhållanden. 

Det finns alltså inslag av service, men inte i någon stor omfattning och 
inte heller konkret utlärt (med undantag för hälsningsfrasen). Till skillnad 
från de praktiska delarna, som testas för att det ska framgå om tillräckligt 
god kunskap erhållits, är kunskap om lämpligt bemötande mer diffust 
definierat. Med det sagt skulle man kunna betrakta introduktionskursens 
undervisning i regler och rutiner som en servicegest, eftersom det är något 
som går utöver det nödvändiga. Man kan ju fråga sig varför telefonisterna 
ska lära sig vilka regler som gäller för kundernas olika resor, då de inte 
förväntas besvara den typen av samtal. Sådana ärenden ska, enligt 
affärsförvaltaren, hanteras på kundtjänstavdelningen i Stockholm. Men en 
tredjedel av kursens teoretiska del handlade om regelverket. Då det tycks 
motsägelsefullt att lära ut reglerna samtidigt som telefonisterna avråds från 
att besvara dessa samtal, utgår jag ifrån att telefonisterna i viss mån för-
väntas besvara samtal om regler och rutiner. Delvis kan man argumentera 
liknande kring den geografiska kunskapen. Varför behöver de veta något 
om geografi? Deras uppgift är att skriva in adresserna i bokningssystemet 
och om kunden vill åka österut eller söderut har ingen betydelse för själva 
bokningen. Detta understryks av affärsförvaltaren på Färdtjänst: 

Affärsförvaltare: GEOGRAFISKT spelar det idag, enligt mig, ingen roll 
var du sitter. Du har ju stöd i systemet för adresser och lite sånt här. 
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Alltså det är inget fel att ha ett hum om att samma gata kan finnas på 
flera ställen. Jag menar som här i stan, Sveavägen, den finns ju 
ÖVERALLT. Sveavägen finns i Norrtälje, finns där, finns där, och då 
gäller det mera att VÄLJA rätt. Man får alla förslagen i systemet. 

Med detta uttalande förefaller det märkligt att det läggs en sådan stor vikt 
vid kartläsning på introduktionskursen. Sannolikt beror det på, vilket jag 
återkommer till i senare kapitel, att bristande lokalkännedom är ett åter-
kommande klagomål från kunderna (jfr Tykesson & Kahlin kommande-b), 
vilket därmed talar för att telefonisterna förväntas kunna svara något mer 
utförligt även på dessa slags frågor. Dessutom antyds att det geografiska 
avståndet inte så lätt elimineras med hjälp av tekniken.  

De anställda tycks få motstridiga bud. Å ena sidan uppmanas de sköta 
enbart bokningar. Alla frågor utöver det ska omhändertas av kundtjänst. Å 
andra sidan utbildas de även i kundtjänsts ärenden samt en egentligen 
överflödig kunskap om Stockholms geografi, vilket pekar mot en outtalad 
förväntan om mer omfattande service. Det är dock en praktiskt orienterad 
service. Själva samtalsstilen och det trevliga bemötandet är i stort sett från-
varande i den introducerande utbildningen.  

Utbildningen i svenska 

När TaxiKurir öppnade i Riga 2005 erbjöds en intensivkurs i svenska för 
personer som var intresserade av att börja arbeta på callcentret. Två lärare 
från Sverige arbetade med kursen, varav jag har intervjuat den ena. Kursen 
pågick under ett halvår, tre timmar per dag fyra dagar i veckan. Efter 
ungefär halva tiden började eleverna praktisera så smått på callcentret, så att 
de fick en uppfattning om vad arbetet gick ut på. Kursen var gratis men inte 
betald, vilket innebär att de som gick där var tvungna att ha annan försörj-
ning vid sidan om kursen. Men det faktum att den var gratis, menar läraren, 
ansågs som mycket förmånligt, eftersom utbildning är dyrt i Lettland. 
Tanken med kursen var att locka folk utan fyraårig universitetsutbildning i 
svenska, talar läraren om. De med hög akademisk utbildning, antog man, 
skulle sluta efter ett tag, på grund av att arbetet är ”så pass enahanda”. 
Personer med icke-akademisk bakgrund förmodades bli kvar längre.  

Läraren beskriver kursen på följande vis: 

Lärare: Den designade vi själva. Vi hade en bok som heter +46, alltså 
förvalet till Sverige, och den var väldigt kommunikativ. En bra bok 
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tycker jag, som handlade mycket om just praktiska saker i Sverige, inte 
bara telefon förstås. Och sen kompletterade vi med mycket övningar 
som [namn på chefen] hjälpte oss med, som vad är det för typ av samtal 
man har, för att dom måste ju komma in i det ordförrådet. Och där drev 
vi hemskt mycket uttal, alltså kommunikativitet och begripligt uttal, för 
det är ju A och O när man ska prata med folk på det sättet. […] Det in-
gick väldigt mycket muntlig kommunikation, sen var det naturligtvis 
också grammatik, övningar, vi skrev en hel del, och hörövningar. Det var 
ju väldigt viktigt med hörövning, alltså sånt här som kallas för ”listening 
comprehension”, som vi hade egentligen efter varje stycke och ibland att 
vi läste, ibland att dom fick höra inspelade [texter], och fick frågor på det 
för att kolla att dom verkligen förstod. 

Det lades alltså fokus på den muntliga träningen; att kunna tala, lyssna och 
förstå. Läraren säger att det ultimata hade varit att få tillgång till inspelade 
riktiga färdtjänstsamtal, men TaxiKurir har inte tillgång till sådana. Detta 
framgår också i upphandlingsavtalet.5 TaxiKurir får inte spela in samtal 
utan SL:s godkännande. Kursdeltagarna fick nöja sig med utskrifter på 
samtal som läraren läste upp, varpå eleverna skulle uttyda vad han sagt. För 
många som gick kursen var detta sätt att träna språk helt främmande:  

Lärare: Och där märkte man ju också att många av dom här lettiska, 
framför allt dom äldre, dom var ju inte vana vid att lära sig språk på det 
viset utan dom är ju vana vid en väldigt gammeldags metod, att i princip 
börja med grammatik bara utan att använda språket. Alltså språkunder-
visning i Lettland är fortfarande hemskt ålderdomligt. Dom ska kunna 
vissa saker som är ganska så teoretiska. Dom håller på väldigt mycket 
med teori OM språk. Istället för att lära sig språket så pratar man OM 
språket på ett väldigt gammaldags sätt. 

Kursen var utformad som en ren språkutbildning och innehöll därför inga 
rekommendationer om service. Läraren säger att servicedelen överläts år 
chefen på callcentret. Däremot inkluderades inslag av svensk kultur. Den 
lärobok som användes, +46: svenska för invandrare (Gull et al. 2002) utgörs 
av samhällsorienterande ämnen som hälsa och sjukvård, köp av mat och 
kläder med mera. Enligt läraren var boken mycket lämplig för sitt ändamål: 

Lärare: Det är en bra bok, den är egentligen för invandrare som bor i 
Sverige. Men det var mycket aktuella grejer. Den handlade både om 
sjukhus, vårdcentral, skola och sen naturligtvis vardagssvenska.  

 
5 ”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
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Intervjuare: Var det nånting om svensk kultur? 

Lärare: Ja, ja. Vi hade ju mycket realia om Sverige. Vi betonade ganska 
mycket kartan och Stockholms län, geografi men också kultur förstås. 
Både författare och lite realia, och dom … vanliga festerna, midsommar 
och lucia och sånt där. […] Och hur man, ja att man tackar för senast 
och att när man blir bjuden till nån, vad man gör, att man tar med sig 
blommor kanske, hur man firar födelsedagar och vad man säger till nån 
som är sjuk, ”krya på dig”. Såna där sociala grejer. Det var ju fullt av sånt 
naturligtvis. Och historia också om Sverige. Vi kompletterade ganska 
mycket, så fort vi kunde, med tidningsartiklar för att få … aktuellt språk. 
Man får ju ett mer dagsaktuellt språk via tidningar.  

Det betyder att de anställda som lärt sig svenska via språkkursen har fått en 
del kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur. Typiskt svenska 
företeelser togs upp, vilket kan betraktas som en tendens att öka förståelsen 
för det svenska samhället och som därmed innebär en möjlighet att under-
lätta interaktionen med kunderna.  

Kursen erbjöds i två omgångar och lades sedan ner. Enligt chefen på 
callcentret var det på grund av att trots den långa tiden som erbjöds (en 
termin) blev alltför få tillräckligt duktiga i svenska för att börja arbeta. Det 
var inte ekonomiskt försvarbart. Hon nämner att bara fem personer av 
fyrtio som gått kursen anställdes efteråt, men i detta fall får jag motstridiga 
uppgifter. Läraren uppfattade att så många som hälften anställdes. Det är 
möjligt att flera personer anställdes men slutade relativt omgående, vilket då 
skulle tala emot antagandet att icke-akademiker i större utsträckning än 
högutbildade uthärdar ”enahanda” arbeten. Kursen gavs också under den 
tid då tillgången på arbeten i Lettland var relativt god, det vill säga före den 
ekonomiska krisen 2008/2009. Sannolikt hade utfallet varit ett annat om 
kursen givits efter krisen.  

Det finns en annan aspekt som eventuellt skulle kunna förklara varför 
intresset för fortsatt anställning varit så svagt bland dem som gått 
språkutbildningen. Eleverna på kursen hade ingen tidigare kunskap i det 
svenska språket, utan var nybörjare. De lockades till kursen med löfte om 
anställning och hade förmodligen inget djupare intresse för det svenska 
språket eller Sverige som land. I motsats till detta har de anställda som 
studerat svenska på universitetet och/eller gymnasiet under en längre tid 
haft en relation med det svenska språket och därmed kanske en nyfikenhet 
på Sverige. I synnerhet med tanke på att svenska är ett så litet språk. Jag 
resonerade med läraren om detta och han instämmer: 
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Lärare: Ja jag tror att dom som väljer svenska dom har redan själva nån 
motivation, till exempel närheten till Sverige, jobb i Sverige, jobb i ett 
svenskt företag som kanske kan betala bättre … alltså den motivationen 
finns. Sen finns det dom som mera slentrianmässigt väljer svenska som 
ett andra eller tredje främmande språk. Men jag tror att det är nog mera 
ovanligt. Det är vanligt i Sverige att man väljer vilket språk som helst 
bara för att man måste ha ett språk, men dom som väljer svenska det är 
nog, ja man är motiverad för närheten till Sverige och så. 

Längre fram i avhandlingen (kapitel 7) kommer jag att diskutera de 
känslomässiga banden till Sverige. Här vill jag bara plantera tanken att 
kanske är en intensivkurs i ett språk, hur genomtänkt den än är, inte till-
räckligt motiverande om arbetet sedan inte uppfyller förväntningarna. 

Anledningen till att jag redogjort för svenskutbildningen är att den 
innebar en möjlighet att höja arbetets kvalifikationsgrad. En god kunskap i 
ett främmande språk betraktar jag som en kompetens, vilket också i annan 
forskning lyfts fram som potentiellt kvalifikationshöjande för anställda på 
utlokaliserade callcenter (se t ex Belt, Richardson & Webster 2000). I Riga 
värderas svenskkunskap, såtillvida att innan en anställning kan påbörjas 
efterfrågas en god kunskap i svenska. Den ska till och med vara så pass god 
att de anställda ska kunna föra en konversation på svenska (C1-nivån). Men 
efter tillträdd anställning ges endast små möjligheter att utveckla kunska-
perna, eftersom svenska inte ingår som regelbundet inslag i utbildningen 
(punktinsatser genomförs dock, vilket kommer att redogöras för nedan). 
Inte heller i kundsamtalen tränas svenska på någon mer avancerad nivå. 
Samtalen är alltför standardiserade för att ge utrymme för djupare kon-
versationer. Jag menar därför att svenskkunskaper i relativt liten grad är 
föremål för styrning. 

Vidareutbildningen 

Den löpande vidareutbildningen riktar sig, till skillnad från introduktions-
utbildningen, inte direkt mot det praktiska utförandet. Ibland uppdateras 
visserligen systemet och sådana förändringar föranleder vidarebildning. 
Annars ligger här snarare kommunikationen i förgrunden. Det är således 
framförallt här som den ideologiska styrningen kommer att framträda.  

Till största delen bedrivs vidareutbildning genom att någon med större 
erfarenhet sitter bredvid telefonisterna, medlyssnar och ”coachar”, berättar 
platschefen. Den löpande utbildningen handlar med andra ord om samtals-
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styrning. Samtalsstyrning har till största delen varit frånvarande i de tidigare 
beskrivna momenten, med undantag förstås för inlärandet av hälsnings-
frasen. Eventuellt kan språkkursen betraktas som en styrning av samtalen, 
men dels fokuserade den på svenskkunskap generellt utan specifik in-
riktning på ”serviceorienterad” svenska, dels är den nedlagd.  

Avsnittet inleds med att beskriva hur samtalsstyrningen utövas och 
kontrolleras på callcentret, för att därefter undersöka vilka aspekter av den 
kommunikativa praktiken som anses vara i behov av styrning. Vad är det 
för samtalsnormer som framträder? De menar jag kan urskiljas genom att 
lyfta fram hur telefonisterna styrs vad gäller kommunikationen.  

Samtalsstyrning 

Samtalsstyrning förekommer på alla callcenter, men i varierad grad. Den 
verkställs genom tre huvudsakliga kontrollåtgärder: antingen öppen avlyss-
ning av samtal, efterföljt av handledning, dold avlyssning av samtal som 
också följs av handledning eller av i förväg skrivna samtalsmallar. Ofta 
kombineras alla tre åtgärderna (se t ex Buchanan 2002; Cameron 2000; 
Winiecki 2007).  

På callcentret i Riga förekommer särskilt den öppna avlyssningen, som 
jag skrev ovan. Instruktioner förmedlas vid coachning i samband med med-
lyssning. Enligt chefen ges då muntliga rekommendationer kring exempel-
vis hälsningsfrasen och ”lämpliga” ord:  

Chef: Det finns ju, ja föreskrifter. Och förslag på vilka ord som låter 
trevligare och vilka som är bättre att använda som till exempel ”dess-
värre” istället för ”tyvärr” och vi har ju det här med hur man hälsar och 
hur man svarar. 

Särskilt är det telefonister som anses vara i behov av handledning som 
coachas. Ofta sitter chefen eller hennes arbetsledare bredvid, men det kan 
också vara någon annan erfaren telefonist eller någon ditrest från Sverige. 
Till exempel läraren från svenskutbildningen, som berättar att han bedrivit 
en uppföljande utbildning med telefonister som varit lite osäkra på 
svenskan. Även affärsförvaltaren har vid flera tillfällen varit i Riga och 
instruerat. Färdtjänst har dessutom en gång anlitat externa personer i 
Sverige som testade hela personalstyrkan i språkförmåga. Enligt chefen 
skedde det i syfte att lugna kunderna, som blivit upprörda då de nåtts av 
informationen att beställningscentralerna utlokaliserats:  
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Chef: Och sen var det nästa våg när Samres öppnade i Moldavien för på 
nåt sätt kändes att Estland och Lettland är väl ok, det är ändå EU och så, 
men Moldavien, det var nästa våg, då rasade kunder igen. En del klago-
mål var utan anledning men ändå. Och då åkte ju Färdtjänsten över både 
till Estland, Lettland och Moldavien och testade all personal i svenska.  

Intervjuare: Hur testar dom? 

Chef: Muntligt. Två kvinnor från nån komvux i Stockholm, men dom 
var anlitade av Färdtjänst. Det var bara muntligt, det var inget skriftligt.  

Anledningen till att hon nämner Samres och Moldavien är att tidigare hade 
Stockholms kommun kontrakt med företaget Samres, som har beställnings-
centraler även i Estland och Moldavien. Det kontraktet upphörde under 
2009, vilket innebär att under den tid avhandlingen skrevs var callcentret i 
Riga det enda utlandsbaserade (Samres fortsatte dock att hantera färdtjänst-
bokningar åt andra svenska kommuner).  

Dold avlyssning av samtal förekommer inte på TaxiKurir. Som jag har 
redogjort för tidigare är inspelning av samtal förbjudet enligt upphandlings-
avtalet. Inga samtal avlyssnas utan att telefonisten vet om det, intygar både 
chefen och Färdtjänsts affärsförvaltare. Jag frågade affärsförvaltaren särskilt 
om det, eftersom jag fått veta att det praktiseras på Samres beställnings-
centraler (Kahlin & Tykesson 2012b): 

Intervjuare: Försiggår det hemlig avlyssning? 

Affärsförvaltare: Nej det kan jag inte tänka mig, nej. 

Intervjuare: Och det är inget ni gör heller? Ni sitter inte här [d v s i 
Stockholm] och lyssnar? 

Affärsförvaltare: Nej, nej. Vi kan inte lyssna på nån telefontrafik, utan 
när samtalet är hos dom så är det hos dom. Så vi kan inte lyssna. Och vi 
spelar inte in samtal heller. Vi har ju inte den typen av verksamhet.  

Intervjuare: Men Samres gör det. 

Affärsförvaltare: Samres frågade oss en gång i tiden om dom fick spela 
in samtal, just i utbildningssyfte och kvalitetshänseende, den biten. Men 
då sa vi nej. Det är möjligt att dom gör det själva, för Samres har väldigt 
raffinerad teknik. 
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Detta innebär att beskrivningen av callcenter som ”elektroniska panoptikon” 
med anställda kuvade under konstant hot om övervakning (se t ex Remesh 
2008, s 246) i förstone verkar överdriven. Visserligen förekommer elektronisk 
övervakning i form av statistikinsamling, som jag skrev i förra kapitlet. Men 
hemlig avlyssning av samtal förekommer inte. Affärsförvaltaren berättar dock 
om en övervakningsstrategi som jag menar är att likställa med hemlig 
avlyssning. Han säger att han brukar ringa och utge sig för att vara kund för 
att kontrollera hur telefonisterna klarar samtalen. Det förfarandet visar att 
dold avlyssning som företeelse är tämligen okontroversiellt. Upplevelsen för 
de anställda att när som helst bli föremål för kontroll förefaller vara en 
obetydlig fråga. Att samtal inte spelas in och avlyssnas handlar förmodligen 
mer om sekretess än om hänsyn till de anställdas integritet. Enligt upphand-
lingsavtalet måste sekretessen bevakas noggrant, på grund av att många av 
kunderna har känsliga personuppgifter.6 

Då det gäller färdigskrivna samtalsmallar, där lämpliga repliker i skriftlig 
form föreslås, får jag veta att sådana inte används, åtminstone inte då det 
gäller de standardiserade bokningarna.7 Affärsförvaltaren menar att på sätt 
och vis fungerar bokningssystemet som ett slags samtalsmall genom att 
samtalets ordning anges, men samtalsmallar är mer omfattande än bara 
ordningen på samtalet. De styr replikerna ner på ordnivå och används i 
syfte att upprätthålla effektivitet, påminna om användning av utfyllnadsljud 
vid tystnader, styra hälsningsfraser, påminna om användandet av en pigg 
röst och undvikandet av negationer, bland mycket annat (Cameron 2000, 
2008; Hultgren 2011). Sådant ingår i skapandet av ett ”lustfyllt samspel” för 
att uppnå kundnöjdhet, och kallas i branschen att ”bygga rapport” (Hult-
gren 2011; Ivarsson & Larsson 2008). Samtalsmallar är mycket vanligt 
förekommande på callcenter. Och genom att ett positivt förhållningssätt på 
det viset föreskrivs, betraktas samtalsmallar ofta som ett belägg för att 
callcenterarbete i högsta grad består av känsloarbete (se t ex Buchanan 2002; 
Taylor & Bain 1999). I likhet med Hochschilds argument (1983), fungerar 
de delvis som en manipulation av ett spontant förhållningssätt. Med det 
menas att anställda inte tillåts visa de känslor de ”egentligen” känner, utan 
avkrävs en positiv attityd. Det beror på att arbete idag, med Nina Björks 
ord, ”inte längre [handlar] om att producera saker. Det handlar om att 

 
6 ”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
7 Då det gäller det tidigare omnämnda uppdraget ”bokning i annan kommun” fanns 
dock samtalsmall med utskrivna repliker, på grund av att det var många uppgifter som 
behövde inhämtas. Mallen fungerade som en kom-ihåg-lista, dock utan föreskrifter 
gällande ett positivt förhållningssätt. 
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producera en hjälpsam och vänlig attityd gentemot den kund som köper 
den aktuella servicen. Det handlar inte längre om fysiskt arbete utan om 
emotionellt” (2012, s 64). Servicearbetaren tvingas hålla tillbaka sina verk-
liga känslor och möta kunden så som ledningen önskar.  

TaxiKurir anser dock inte att skrivna instruktioner är nödvändiga, 
sannolikt för att samtalen styrs i så pass hög grad av bokningssystemet. 
Intressant nog använder Samres samtalsmallar på sina callcenter (Kahlin & 
Tykesson 2012a), trots lika standardiserade färdtjänstbokningar som 
TaxiKurir. På dessa uppmanas telefonisterna både att ”le i luren” och att 
erbjuda ”det lilla extra”, som exempelvis består av att önska kunden en bra 
dag (Kahlin & Tykesson 2012a, s 100). Och även om affärsförvaltaren på 
Färdtjänst uttrycker sig positivt om företeelsen att le i luren är det inget 
obligatorium från Färdtjänsts sida. TaxiKurir har valt att avstå även från 
den typen av instruktioner. De förekom visserligen, åtminstone på huvud-
kontoret i Stockholm, en gång i tiden. Arbetsledaren på TaxiKurirs 
huvudkontor beskriver något som kallas ”telecoachning”: 

Arbetsledare: Och sen har vi ju haft telecoachning nån gång i tiden. 

Intervjuare: Vad är det? 

Arbetsledare: Det är ett företag som kommer in och ger influenser på 
hur man svarar. Man kan ju svara på så otroligt många olika sätt, och 
man kan le, och det HÖR kunden faktiskt i luren, faktiskt så är det så. 
Alltså jag skrattar inte, jag ler, och det hör kunden. Det är såna här små 
tips man får. 

Inget av detta är dock nedskrivet i en mall som telefonisterna uppmanas 
rätta sig efter. Inte heller beskrivs det som ett obligatoriskt moment i under-
visningen. På callcentret i Riga ser jag inga tecken på att de anställdas 
röstlägen, leenden eller positiva förhållningssätt styrs, vilket särskiljer sam-
talsstyrningen på TaxiKurir från den på många andra callcenter. Detta är 
troligen också en konsekvens av att verksamheten inte opererar på en privat 
marknad (bortsett från upphandlingsförfarandet, som jag beskrev tidigare). 
Kunderna behöver därför inte i någon större utsträckning smickras. Detta 
anser jag framgår bland annat av följande citat: 

Chef: Vi mäter ju hela tiden både effektivitet och kvalitet. Så som hur 
snabbt man har svarat på samtal och sen om man har bokat nånting fel. 
Det är dom två saker som vi hela tiden tittar på och kontrollerar. 
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Att erbjuda kunderna korrekta bokningar likställs med hög kvalitet. En 
annan tolkning av kvalitet kunde handla om ett trevligt bemötande eller om 
att småprata lite med kunderna, med andra ord mer inriktat på att ”förföra” 
kunderna och tilltala dem som ”kungar” (jfr Korczynski 2002, s 58–60). Här 
fokuseras istället det korrekta hanterandet av ärendet. 

Samtalsstyrningen som utövas på callcentret är alltså inte tydligt defi-
nierad i förtryckta manualer. På grund av avsaknaden av samtalsmallar är 
styrningen något diffus. Men naturligtvis förekommer den och jag ska i det 
som följer närmare undersöka vilka aspekter som styrs. Jag har urskiljt en 
styrning av känslor, bemötande och effektivitet.  

Styrning av känslor 

Jag har ovan pekat på att telefonisterna inte uppmanas att exempelvis le i 
luren. Att ett positivt förhållningssätt inte kontrolleras kan uppfattas som att 
denna arbetsplats inte uppmanar till känsloarbete. Men känsloarbete kan ta 
sig fler uttryck och jag ska ta upp ett som jag menar är tydligt på callcentret. 

Som på alla callcenter förekommer samtal där kunder uttrycker 
besvikelse eller frustration i form av utskällningar. Ett råd som callcenter-
anställda brukar ges för att hantera detta är att inte ta utskällningarna 
personligt, utan istället intala sig att det är företaget kunden är arg på. Det 
är tänkt att befria den anställda från skuldkänslor som annars kan vara 
betungande (Cameron 2000). En annan strategi, som företrädesvis före-
kommer i serviceyrken där kontakten med kunderna är djupare, är att träna 
anställda att uthärda otrevliga kunder, exempelvis genom att förmå dem att 
tänka sig in i kundernas situation och fundera över vilken anledning kun-
derna kan ha att bete sig oförskämt (Hochschild 1983; Petersson McIntyre 
2003).  

Chefen för callcentret i Riga använder sig framförallt av den sistnämnda 
strategin då hon instruerar telefonisterna. Hon vill få dem att förstå att 
grunden till problemet med otrevliga samtal kan ligga i kundernas omintet-
gjorda planering för resan, vilket orsakar frustration. Men hon använder 
också den förstnämnda strategin som handlar om att skylla på företaget. I 
hennes förklaring är det dock Färdtjänst som beskylls på grund av bristande 
information till kunderna, inte den egna verksamheten: 

Chef: Och sen är det ju kunden, vilket humör kunden är på när hon 
ringer till oss, och vi har diskuterat det jättemycket, att det inte bara är vi 
som är huvudfaktorn. Utan det är, när kunden ringer till oss, allting 
kanske gick bra hos oss, vi var trevliga och snälla och bokade resan som 
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vi skulle. Men sen, bilen kom inte eller nånting hände där på vägen, och 
då är allting fel. Kunden kanske missade läkartiden och så där, och då 
kommer kunden inte ändå ihåg att vi var trevliga (skrattar) och då säger 
dom att ”dom var dumma och dom förstod ingenting”. Och sen, det här 
med bemötande och service, det har vi också kommit fram till i våra 
diskussioner, att hälften av det är information som ska ges i förväg, för 
är kunden informerad vad som gäller, hur kan jag boka, hur kan jag åka, 
då är det mycket lättare, då kommer kunden att uppfatta våran service 
på ett mycket bättre sätt. För då vet dom, det här var rätt, så här ska dom 
göra. 

På det viset försöker chefen placera skulden för kundernas missnöje på 
annat än telefonisternas eventuella tillkortakommanden. Kunderna kanske 
fick problem med taxiresan, kanske missade läkartiden, kanske har fått fel 
information gällande vad som är möjligt att kräva. Detta är att likna vid 
känsloarbete på grund av att de anställda tränas att hantera sina känslor 
inför den arga kunden. Genom att måla upp en bild av kundens personliga 
motgångar ska telefonisternas egna obehagskänslor minska, medan istället 
förståelsen för kundens känslor ökar (se t ex Hochschild 1983; Petersson 
McIntyre 2003). Jag frågade chefen hur hon instruerar telefonisterna att 
hantera dessa lite besvärliga samtal: 

Intervjuare: Finns det något knep när kunderna ringer och är 
oförskämda? Har ni något KNEP som ni lär ut för att kunna hantera 
oförskämdheter? 

Chef: Ja en enkel grej då är att, när dom frågar ”var har jag kommit”, 
”jamen till Riga” och då blir dom så här ”hmf” och då har jag sagt till 
personalen att man kan säga ”men det går väl lika bra det för vi har 
samma bokningssystem, vi har samma datasystem, vi ser alla adresser” 
och så där. Och oftast så räcker det med det, för då börjar man liksom 
förklara att det är precis samma, funkar på samma sätt.  

Instruktionen som ges liknar hur en förälder tillrättavisar ett bångstyrigt 
barn, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt inom den privata tjänstsektorn 
där kunder aldrig får avvisas som en följd av olämpligt beteende, eftersom 
kundens köpvilja sätts före den anställdas obehag. Servicearbete innebär, 
enligt Hochschild (1983) att man trycker ner sina egentliga känslor och 
anpassar sig efter kundens humöryttring. Man kunde ha tänkt sig en annan 
instruktion som hade skyddat de anställda istället, exempelvis att rekom-
mendera otrevliga kunder att återkomma när de lugnat ner sig. Kanske i 
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synnerhet på detta callcenter, i och med att kunderna inte är konsumenter 
utan ringer för att få en tjänst utförd. Att det otrevliga beteendet accepteras 
måste delvis förstås som en följd av att alla verksamheter idag är genom-
syrande av emotioner och intimitet (Du Gay 1996; Illouz 2007). Men kanske 
framförallt är det en följd av att callcentret får betalt per genomförd bokning 
och inte per mottaget samtal. Det ligger i callcentrets ekonomiska intresse att 
varje samtal resulterar i en bokning istället för att tvärt avslutas om kunden är 
otrevlig. Telefonisterna bör försöka lirka med dem innan de avvisas.  

Styrning av bemötande 

Att utföra känsloarbete, det vill säga underkuva sina egna känslor och 
istället visa upp de känslor som föreskrivs av arbetsgivaren, kan givetvis 
anses gälla även då den anställda bemöter kunden trevligt, om de ”sanna” 
känslorna vid tillfället är annorlunda. Jag skiljer dock detta från ett uttalat 
känsloarbete, eftersom ett trevligt uppförande kan betraktas som hörandes 
till interaktionsordningar även utanför arbetssituationer. Det är inte bara 
för att trevligheten äger rum i en försäljningskontext som den är styrd. Alla 
möten mellan människor är mer eller mindre reglerade. Självkontroll och 
anpassning efter omständigheterna är nödvändigt om man ska fungera i 
sociala sammanhang (jfr Goffman 1959/2009, 1983; Wouters 1989).  

Med detta sagt finns givetvis en styrning av ett trevligt uppförande på 
callcentret. Vid coachningen lärs trevliga ord ut, som beskrevs tidigare. Det 
finns också flera påminnelser, upphängda på väggarna runt om i lokalen, 
om att bemöta kunderna trevligt. En sådan påminnelse talar om att god 
service handlar om att erbjuda kunden mer än vad denna förväntar sig. En 
annan, som jag läste på ett upphängt informationsblad, lyder: ”Under 
veckorna XX har vi fått mycket bra betyg i bemötande och kvalitet från 
färdtjänsten. Under våren var denna siffra 83 %, nu är den 91 %. Det vill 
säga, under 91 % av alla samtal som vi besvarade var vi trevliga och snälla 
mot kunderna och de förblev glada och nöjda med samtalet. Stort tack för 
insatsen och fortsätt med god service!”  

Trevlighetsnormen finns därför integrerad i verksamheten på ett nästan 
fysiskt sätt, även om den inte är tydligt definierad. Med det menar jag att 
det inte är föreskrivet exakt vad som menas med trevlighet. Otydligheten 
framkommer också i styrningen av en trevlig (”svensk”) samtalsstil. Affärs-
förvaltaren efterlyser exempelvis mer spontanitet och småprat mellan 
replikerna. Han återkommer flera gånger i intervjun till problemet med 
alltför mekaniskt sagda repliker. Telefonisterna uppmuntras att släppa ”for-
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muläret” och tala mer ledigt, mer bekräftande. Sådant kan kännas inställ-
samt och falskt (och förfelar då sitt syfte) men annars är det viktigt för ett 
samtals flyt att kommunikation till viss del är bekräftande (Fiske 1990; 
Licoppe 2004). Men många av telefonisterna är, enligt affärsförvaltaren, 
”kantiga” i sin interaktion med kunderna: 

Affärsförvaltare: Det handlar mycket om det första bemötandet, hur 
man öppnar samtalet, och sen hur pass kantig man är. Kantigheten upp-
lever ”gamla Agda”, som vi kallar henne, och det handlar om: ”Person-
nummer?” Sen är det tyst, det är tyst va, det händer ingenting efter! Fast 
det har blivit bättre med åren naturligtvis. 

Kantigheten betraktar affärsförvaltaren som ett kulturspecifikt drag, eller 
åtminstone som avvikande från svenskhet. Han menar att anställda på 
svenska beställningscentraler har lättare för småprat mellan frågorna än 
anställda på utländska och då talar han både om de lettiska telefonisterna i 
Riga och om Samres telefonister i Moldavien. I detta får han stöd av chefen 
på callcentret som förklarar att i Sverige är människor obekväma med 
tystnader och fyller gärna ut dem med ”tomprat” medan i Lettland det 
omvända förhållandet råder: 

Chef: Även om man kan säga att mentaliteten hos letter och svenskar är 
ganska lika, det är inte som svenskar och italienare eller så (skrattar), så 
finns det ändå lite små nyanser som kan påverka. Som till exempel att 
svenskar är mycket för tomprat och en massa tomma fraser som inte 
betyder nånting, som att man frågar ”hur mår du” fast man egentligen 
inte bryr sig om det. Och det kan vara lite svårt för det kan till och med 
vara så att i Lettland är det artigare att inte säga för mycket, så det blir 
nästan motsatsen. Jag har själv råkat ut för när jag har pratat med 
kunden att kunden säger nånting, och så säger jag ”hm”, istället för ”ja, 
okej” eller ”jag förstår dig, jag hör dig”. I Lettland är ”hm” helt neutralt, 
men i Sverige kan bara ett litet ljud vara oartigt för man sa för lite, när 
svensken förväntar sig att man ska säga mycket. 

Naturligtvis kan kulturspecifika drag vara gällande, som här föreslås, genom 
att det inom kulturer finns delade föreställningar om kommunikation. 
Kultur är meningsskapande praktiker som visserligen inte begränsas terri-
toriellt, men till stor del bygger på nedärvda traditioner (Fornäs 2012). 
Sverige utmärker sig också genom en ovanligt informell, icke-hierarkisk och 
familjär kommunikationskultur (Löfgren 1988; Mårtensson 1988).  
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I annan forskning om arbete på callcenter lyfts olikheter i kommunika-
tionskulturer fram som problematiskt i transnationella kundsamtal (se t ex 
Hultgren 2011; Tykesson & Kahlin kommande-a). Även om det önskvärt 
trevliga och informella bemötandet naturligtvis är svårt att åstadkomma på 
alla callcenter, oavsett samtalskultur, beroende på arbetsprocessens instru-
mentella upprättande, ser jag det som egendomligt att den ”svenska” sam-
talsstilen inte i större utsträckning tränas. De anställda uppmuntras att 
släppa formuläret och samtala mer informellt, men de ges ingen utbildning 
i hur man gör det.   

Styrning av effektivitet 

Till sist ska jag uppmärksamma hur samtalen styrs för att uppnå större 
effektivitet. Hultgren (2011) skriver att samtalsstyrning brukar presenteras 
som en servicegest gentemot kunderna, eftersom den medför att be-
mötandet kontrolleras, men att det snarare handlar om en styrning av 
effektivitet. Det som framförallt lärs ut är de fraser som framkallar snabbast 
möjliga respons från kunden. Exempelvis kan telefonister uppmanas att 
fråga ”hur kan jag hjälpa dig” istället för ”kan jag hjälpa dig”, då den senare 
frågan resulterar i fler replikskiften (se också Cameron 2000, s 104).  

Även på callcentret i Riga handlar samtalsstyrningen mycket om effekti-
vitet. I själva verket är det bara gällande effektiviteten som termen ”samtals-
styrning” uttalas. Samtalsstyrning handlar om att anställda uppmanas 
förekomma med frågorna, det vill säga ”styra” kunden, så att informa-
tionsutbytet sker i enlighet med bokningssystemets ordning:  

Affärsförvaltare: Vi pratade ganska mycket under utbildningen om att 
man styr samtalet så att inte kunden tar över för det blir väldigt splittrat 
för den som tar emot. Kunden börjar kanske med sitt kundnummer och 
sen ”jag ska åka TILL” men så är inte formuläret utan det är ”från, till, 
antal personer, eventuella hjälpmedel” och så. Det är en viss tågordning 
och den är bra om man som operatör är med och styr litegrann. Utan att 
det blir pang, pang, pang. 

Intervjuare: För att det går fortare då? 

Affärsförvaltare: Ja och smidigare. 

Bokningssystemet är således ett verktyg för samtalsstyrning som, om 
ordningen följs, gör samtalet mer effektivt. Ur den aspekten fungerar bok-
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ningssystemet också som ett slags samtalsmall, som affärsförvaltaren 
menade (ovan). Replikerna styrs eftersom de frågor som ställs kommer att 
låta nästan exakt likadant. Enligt chefen på callcentret är även den obliga-
toriska repetitionen av bokningen föremål för samtalsstyrning: 

Chef: Vi jobbar med nåt som heter samtalsstyrning med lite tips på hur 
man kan styra kunden men fortfarande vara trevlig, som till exempel det 
här med att repetera, att man repeterar samtidigt som kunden pratar 
istället för att ta hela efteråt. Det är lite såna tips. Att man ställer 
konkreta frågor och inte väntar att kunden kommer med något. Man 
styr lite kunden. 

Uppmaningen att repetera eller sammanfatta kundsamtalen fungerar på 
många callcenter som en del av strategin att upprätthålla den ”positiva 
artigheten”. Repetitionen görs för att ta reda på om allt är rätt uppfattat och 
medför samtidigt att kunden känner sig förstådd och omhändertagen 
(Hultgren 2011). Men som jag skrev i förra kapitlet är felbokningar mycket 
dyrt för TaxiKurir, vilket innebär att uppmaningen i detta fall har en rent 
ekonomisk betydelse. En eventuell felbokning genererar inga pengar och är 
därför bortkastad arbetstid. På det viset kan samtalsstyrningen av repeti-
tionsförfarandet betraktas som en del av effektiviteten.  

Diskussion 

Den ideologiska styrningen handlar om de samtalsnormer som ges uttryck i 
utbildningen och förankras i arbetsrutinen. Genom att granska vad som 
styrs i kundsamtalen, kan dessa normer urskiljas. Normerna legitimerar i 
sin tur den kommunikation som bedrivs. 

Som jag har visat i kapitlet är samtalsnormerna i huvudsak praktiskt 
orienterade. Det kan urskiljas exempelvis i hur introduktionsutbildningen 
organiseras. Där fokuseras det praktiska hanterandet av bokningarna. Jag 
argumenterade i kapitlet att service har en underordnad roll i förhållande 
till de praktiska kunskaperna. Det argumentet är dock bara gällande om 
man betraktar service uteslutande kommunikativt, det vill säga om service 
enbart handlar om ett trevligt bemötande. Man skulle emellertid kunna 
kalla även ett korrekt hanterande av tjänsten för service och i sådana fall kan 
utbildning i regler, rutiner och geografi höra dit. Men även med en sådan 
breddning av servicebegreppet, kvarstår att det framförallt handlar om en 
praktiskt orienterad träning. Genom att telefonisterna utbildas i regler med 
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mera, minskar risken för felbokningar. Kunskap om kundernas speciella 
behov samt styrning av ett trevligt bemötande, som förefaller viktigt i upp-
handlingsavtalet, är i huvudsak frånvarande från introduktionsutbildningen. 

Även i den löpande utbildningen menar jag att det praktiska ligger i 
förgrunden. Det finns förvisso en trevlighetsnorm som de anställda för-
väntas upprätthålla, i synnerhet då det gäller hur samtalen inleds, men att 
styra samtalen är det som framförallt prioriteras. Termen ”samtalsstyrning” 
definieras symtomatiskt nog av både affärsförvaltaren på Färdtjänst och 
chefen på callcentret som i första hand en styrning av samtalets ordning, i 
syfte att upprätthålla effektiviteten. Även den undervisning i exempelvis 
språk och samtalsstil som sker, som eventuellt kunde tänkas handla mer om 
det trevliga bemötandet, menar jag kan förklaras som ett led i att göra 
samtalen effektiva. Genom att träna in ett smidigt och följsamt samtals-
mönster, reduceras förekomsten av tveksamheter och missförstånd. Och ju 
färre missförstånd som uppstår, desto mindre är risken för felbokningar. 
Detta resonemang finner stöd i Hultgrens påpekande (2011) att den trevliga 
och positiva samtalsstilen som lärs ut på callcenter officiellt motiveras med 
myten om ”kunden som kung”, men det underliggande syftet handlar om 
att kontrollera effektiviteten och därmed generera profit. 

I kapitlet har jag lyft fram den relativa avsaknaden av tydliga instruktio-
ner angående bemötandet. Det finns en önskan uppifrån om att samtalen 
med kunderna ska vara trevliga och spontana (jfr Cameron 2008), men 
detta lärs inte ut i någon systematisk form och inte heller är det föreskrivet i 
samtalsmallar. Visserligen coachas telefonisterna i lämpligt språkbruk men 
exakt vad som är att betrakta som lämpligt förefaller vara vagt definierat. De 
enda bestämda orden rör hälsningsfrasen.  

De anställda behöver inte heller ”le i luren” eller uppträda inställsamt 
vare sig inför kundernas kultur eller deras speciella behov. De förväntas inte 
spela en roll genom att ikläda sig ett särskilt förhållningssätt. Inte så länge 
bokningarna genomförs korrekt. Det finns förvisso spår av känsloarbete, 
tydligast urskiljt i instruktionerna om hur otrevliga kunder ska hanteras. I 
sådana samtal uppmanas telefonisterna att bortse från egna obehagskänslor 
och sätta kundens behov främst. I övrigt är dock en tydlig manipulation av 
känslor inte ett krav.  

Att ordval och det trevliga bemötandet överlåts åt telefonisterna själva att 
definiera, kan uppfattas som att graden av autonomi är relativt hög. Termen 
autonomi betyder i sin mest grundläggande form att vara helt oberoende 
och inte låta sig styras av någon annan än sig själv, även om det givetvis i 
realiteten är omöjligt att vara så pass autonom (Hesmondhalgh & Baker 
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2011, s 39–40). Här anförtros telefonisterna att mer eller mindre själva 
hantera bemötandet, liksom de på egen hand får avgöra var gränsen går 
mellan att småprata trevligt (och ”svenskt”) med kunderna och att 
upprätthålla en hög effektivitet. Man kan alltså hävda att avsaknaden av 
styrning i dessa avseenden tilldelar de anställda autonomi. Även utbild-
ningen i regler, rutiner och geografi har förmåga att uppkvalificera arbetet 
genom att släppa fram mer komplexa uppgifter, något som brukar lyftas 
fram som avgörande för att höja arbetets status och de anställdas välbefin-
nande (se t ex Belt, Richardson & Webster 2000; Frenkel et al. 1999; Hamp-
son & Junor 2005). Kunskap om vilka regler som gäller ökar också telefoni-
sternas kännedom om verksamhetens syfte och målsättning. Det ger en 
antydan om att ett visst mått av teoretisk kunskap är önskvärd, vilket kan 
hävdas minska avståndet mellan ”hand och hjärna” (jfr Braverman 1977).  

Men man kan också förstå detta ur en annan synvinkel. Då menar jag att 
det inte handlar om autonomi i första hand utan om synen på kunden. I 
kapitlet framhöll jag att den enhetliga hälsningsfrasen kan relateras till 
moderna tankar om kvalitet. Tjänsten som erbjuds ska framförallt vara 
igenkännbar. Kunden ska känna att den kommer till ett och samma företag, 
vilket gör den individuella telefonisten och det personliga mötet irrelevant 
(jfr Cameron 2000). Det synsättet märks också i chefens definition av 
begreppet kvalitet. Kvalitet likställs med att inte göra felbokningar och det 
är detta, samt effektiviteten, som ständigt kontrolleras. Bemötandet är inte 
på samma sätt föremål för kontroll. På callcentret i Riga föreskrivs i själva 
verket mycket lite som går utöver normal hövlighet.  

Det tyder på att kunderna konstrueras som rationella personer, som 
hellre önskar ett effektivt hanterande av ärendet än av att ”tjusas” (jfr 
Korczynski 2002). Det trevliga bemötandet är naturligtvis inte helt från-
varande – det handlar trots allt om ett servicearbete – men till skillnad från 
vad som utmärker kundrelationer i mer kommersiellt drivna verksamheter 
kan offentliga verksamheter tona ner ett utpräglat känsloarbete. Då det 
gäller offentlig verksamhet är kunden inte kung. Kunden varken betalar för 
tjänsten eller kan byta leverantör. Kommersiella företag måste locka och 
behålla kunder, vilket de gör bland annat med en hög grad av känsloarbete, 
men offentliga verksamheter har inte samma incitament att smickra 
kunderna (jfr Abiala & Ahrne 1995; Korczynski 2002; Leppänen et al. 2006). 
TaxiKurir befinner sig visserligen i en konkurrensutsatt position, i och med 
upphandlingsförfarandet, men eftersom Färdtjänst prioriterar effektivitet 
och korrekta bokningar blir det också främst det som TaxiKurir inriktar 
kommunikationsträningen mot. Det som styrs i utbildningen är inte de 
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anställdas känslor eller trevliga förhållningssätt, utan deras förmåga att 
kommunicera effektivt. Så är det också, som jag understryker, i första hand 
ett kommunikationsarbete. 

Sammanfattning 

I kapitlet har kommunikationsträningen granskats. Den utövas i intro-
duktionskursen och i form av löpande vidareutbildning. Kontroll av kom-
munikationen sker framförallt genom medlyssning och efterföljande 
coachning. Det rör sig om ett muntligt utlärande, så till vida att samtals-
mallar som ger skriftliga föreskrifter om lämpliga fraser och ett positivt 
förhållningssätt inte förekommer.  

Jag har framhållit att det praktiska arbetet har företräde framför service, 
åtminstone om man med service menar ett trevligt bemötande. Intro-
duktionen till arbetet fokuserar i huvudsak det praktiska runt själva bok-
ningen. De anställda tränas i hur systemet fungerar, i geografi samt i regler 
angående resandet. Bemötande och information om kundernas speciella 
behov har i introduktionskursen en underordnad roll. Utbildning om kun-
dernas kultur är så gott som obefintligt. 

Även i den löpande utbildningen ligger det praktiska i förgrunden, efter-
som jag anser att den undervisning i samtals- och beteendenormer som sker 
kan förklaras som ett tillvägagångssätt att göra samtalen mer effektiva. Det 
finns förvisso en trevlighetsnorm som de anställda förväntas upprätthålla, i 
synnerhet då det gäller hur samtalen inleds, men att styra samtalet är vad 
som framförallt prioriteras, liksom samtalets följsamhet. Jag menar att detta 
bör ses som aspekter av effektiviteten då de underlättar en snabb överföring 
av information.  

Naturligtvis värderas kompetens i svenska eftersom kundsamtalen sker 
på svenska, men detta ligger i huvudsak utanför den träning som medföljer 
anställningen. De som anställs förväntas ha goda kunskaper i svenska redan 
innan de påbörjar anställningen. Även svenskkompetens kan betraktas som 
ett led i effektiviteten snarare än service. Det är viktigt att telefonisterna 
uppfattar vad kunderna säger för att minska risken att göra felbokningar.  

Samtalsnormerna som styr den kommunikativa verksamheten handlar 
således i första hand om effektivitet, medan trevligheten kommer i andra 
hand. Trevlighet handlar dessutom i ganska liten utsträckning om känslo-
arbete och desto mer om ett korrekt hanterande av kundernas boknings-
ärenden. Det är i syfte att undvika felbokningar som trevlighet, smidighet 
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och följsamhet uppmanas. Detta menar jag kan betraktas som en följd av att 
det är en offentlig tjänst som bedrivs. Till skillnad från samtalsstyrning inom 
konkurrensutsatta och kommersiellt drivna serviceverksamheter, är sam-
talsstyrningen på detta callcenter mindre inriktad på att ”förföra” kunden.  
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KAPITEL 6 
Kommunikationsmötet 

I de tidigare kapitlen har jag redogjort för verksamhetstypens materiella och 
ideologiska inramning och därmed beskrivit vilket slags bokningssamtal 
som är att förvänta. Jag ska nu gå ner på mikronivå och undersöka hur det 
ser ut i praktiken. Vad händer i mötet mellan telefonist och kund? Per Linell 
(2011, s 160) kallar denna del av analysen för iscensättandet. Mot bakgrund 
av de villkor som skildrats ska jag redogöra för hur telefonisterna hanterar 
dem. Här ligger samtalspraktiken i förgrunden, det vill säga hur telefoni-
sterna gör när de samtalar med kunderna. Även om verksamhetens mate-
riella och ideologiska inramning upprättar gränser, har givetvis de anställda 
en viss frihet då de utför sina arbetsuppgifter. Även rutinartade verksamheter 
återskapas aktivt (jfr Linell 2011). I kapitlet kommer relationen mellan 
improvisationer och de materiella och ideologiska ramarna att undersökas. 
Till skillnad från vad Linell (2011) rekommenderar gör jag dock ingen 
samtalsanalys för att i detalj granska samtalen, utan jag använder mig av det 
jag noterade när jag gjorde iakttagande observation samt av intervju-
personernas egna beskrivningar av hur de utför sitt arbete. Jag är mer intres-
serad av den meningsskapande praktiken än vad som ”faktiskt” sägs.  

Kapitlet är indelat så att jag först kort summerar vilka slags kundsamtal 
som är att förvänta, grundat på vad som beskrivits i föregående kapitel. 
Därefter går jag igenom dessa antaganden och undersöker i vilken utsträck-
ning det förekommer avvikelser. I mötet med kunderna uppstår emellanåt 
omständigheter som faller utanför det rent rutinartade. Först kommer jag 
att granska hur samtalen avviker från det förväntade. Här anknyts i 
synnerhet till de omständigheter som uppstår i relation till arbetsplatsens 
materiella inramning. Sedan undersöks hur arbetspraktiken avviker från det 
förväntade, vilket analyseras mot bakgrund av den ideologiska styrningen. 
Slutligen diskuteras arbetets grad av autonomi och kreativitet i relation till 
telefonisternas improvisationer.   
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Förväntade samtal 

Vilka slags bokningssamtal borde, mot bakgrund av vad jag har beskrivit, 
föreligga? Vad är att förvänta? För det första kan man förvänta standardi-
serade samtal. Arbetsuppgifterna handlar om att i tät följd besvara likartade 
samtal med återkommande repliker. Bokningssystemet befäster mekaniken 
genom att ange ordningsföljd och möjliga bokningsalternativ. Det finns 
mycket små möjligheter till variation i arbetsbeskrivningen. Detta pekar 
mot en hög grad av likriktning, vilket gör arbetet repetitivt och monotont. 
För det andra kan man förvänta effektiva samtal. Det är en följd av organi-
satoriska mål att besvara så många samtal som möjligt. De anställda upp-
manas i utbildningen att ”styra” kunden genom att förekomma med 
frågorna i rätt ordningsföljd. Samtalstidens längd kontrolleras sedan i stati-
stiken över deras personliga prestationer, en kontroll som de förefaller 
acceptera. Effektivitetsnormen kan därför antas vara styrande i ganska hög 
omfattning. För det tredje kan man förvänta ett trevligt bemötande. I 
inskolningen till arbetet uppmanas telefonisterna att hälsa på ett visst sätt 
(gärna med förnamn), att använda trevliga ord och helst småprata infor-
mellt. Även om en detaljerad samtalsmall inte tillhandahålls, finns normen 
om trevligt bemötande ständigt närvarande, exempelvis genom återkom-
mande samtalscoachning och information som syns på väggarna.  

Standardiseringen och kommunikativa dilemman  

Efter den korta summeringen över förväntade samtal går jag nu över till att 
granska det första antagandet, det om standardisering. De flesta samtalen på 
callcentret är förvisso mycket likartade och kan genomföras utan närmare 
eftertanke. Men vid närmare påseende inträffar en hel del avvikelser som 
telefonisterna måste hantera. Jag har valt att kalla dessa samtal för kom-
munikativa dilemman, liknande Linells term kommunikativa projekt (2011, 
s 98). Linell menar att samtal som är tydligt avgränsade (som telefonsamtal) 
kan analyseras som ”projekt”: deltagarna i projektet försöker lösa en kom-
munikativ uppgift under ett skede av en interaktion. Här studeras dock 
främst den ena deltagaren i projektet, telefonisten, vilket föranleder att jag 
beskriver samtalen som dilemman, snarare än projekt. Jag har delat upp 
dessa i språkliga, sociala, tekniska och geografiska dilemman. 
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Språkliga dilemman 

Grundläggande för att arbetet ska kunna utföras är att interaktionen inte 
hindras av språkförbistringar. Men på grund av exempelvis bristande arti-
kulation hos en del kunder uppstår ibland svårigheter av denna sort: 

Telefonist: Man uppfattar inte alltid vad kunderna säger, en del kunder 
talar otydligt och ibland har gatorna konstiga namn.    

En annan telefonist: Man kanske inte hittar adressen för det är svårt att 
höra när dom ska uttala en adress, det kan låta som något helt annat. 
Och så blir dom sura och så ska dom bokstavera och så bokstaverar dom 
helt fel och så. Och så blir dom sura på MIG: (härmar)”men du ska kun-
na det här, du kan väl ditt jobb”. 

Färdtjänst har som policy att även personer med kraftiga tal- och 
hörselproblem ska sköta sina egna beställningar. Detta gäller även om det 
finns hjälp att tillgå. Det kan ses som ett led i svensk funktionshinders-
politik där varje människas rätt till delaktighet och självständighet fram-
hävs.1 Affärsförvaltaren på Färdtjänst inser vilka problem telefonisterna kan 
ställas inför: 

Affärsförvaltare: Det blir svårt i kommunikationen. Jag menar dom ska 
ju kunna prata med alla, även med den som har talsvårigheter och sånt 
där. Det är ju lite tuffa bitar för dom. Ofta kan kunder som har tal-
svårigheter ha det som en träning, man behöver bättra på sitt tal och tar 
inte hjälp av assistenten jämt utan man ska sköta det här med bokning 
och beställning. Och när dom ringer in så har det ju skett några riktiga 
missar där operatörerna har sagt ”du får komma tillbaks när du är 
nykter”. Det är väl det värsta jag har hört genom åren. Men dom [sam-
talen] är inte lätta. Man måste verkligen lyssna in. Och det är klart, med 
lite stress, bonussystem, det ska gå fort, dom ska ta så mycket bokningar 
som möjligt, då får det inte ringa nån som sluddrar. 

Det är en sympatisk tanke att låta personer med talsvårigheter träna sitt tal 
men inte en ideal situation för en telefonist som eftersträvar en snabb bok-
ning. Även om Färdtjänst inser problemen med kunder som talar sluddrigt 
betalas likväl för snabba samtal trots ett klienturval där dylika problem är 
vanligt förekommande. Dessutom förefaller den svenska funktionshinders-
politiken vara dåligt förankrad hos telefonisterna. En av de intervjuade 
 
1 http://www.handisam.se/(2013-01-31). 
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telefonisterna ifrågasätter meningen med att låta kunder ringa om de har 
stora kommunikationsproblem (i detta fall nedsatt hörsel):  

Telefonist: Dom som inte hör, det är ganska jobbigt, för då måste du 
skrika och det hjälper inte och då stör man [arbetskamraterna]. Dom är 
lite jobbiga, dom som inte hör. För det är ingen idé, du kan säga vad som 
helst och dom hör dig inte, även om du skriker, dom hör inte. Dom har 
ju sina som hjälper till, ledsagare. Varför ringer inte dom? Dom står 
bredvid och säger till kunden i örat vilken adress och sen säger jag något 
så ”va, va”. Och hon tar inte luren, hon som står bredvid. 

Ett annat språkligt dilemma uppstår vid interaktion med kunder som inte 
talar svenska så bra. En relativt stor andel av kunderna har invandrar-
bakgrund, varav en del har bristande svenskkunskaper. Vid den medlys-
sning jag gjorde hörde jag flera samtal från kunder med bristande kunskap i 
svenska. I ett par av dessa var kundernas uttal så bristfälligt att varken tele-
fonisten eller jag förstod. Dessa samtal var tidskrävande. Till exempel 
ringde en man och ville åka till något som lät som ”Granskogsvägen”, men 
ingen väg med det namnet fanns uppgivet i bokningssystemet. Mannen 
upprepade gatunamnet flera gånger och han försökte även bokstavera det, 
men utan resultat. Slutligen hämtade mannen sin dotter som talade flytande 
svenska. Gatan hette ”Grönvretsvägen”. 

Det kan naturligtvis också vara telefonisternas svenskkunskaper som 
försvårar samtalen ur ett språkligt avseende. I intervjun med svenskläraren 
får jag veta att det inte alltid är så enkelt att tyda uttalet hos en person som 
talar svenska med lettisk brytning: 

Lärare: Uttalet är svårt. Det är framförallt det här när man, vi har ju 
många långa stavelser, inte bara långa vokaler utan långa stavelser: 
”vara”, där är vokalen lång, men ”kan”, där är stavelsen ”ann” lång. Och 
letterna har en tendens att göra dom här långa stavelserna väldigt korta. 
Om du förkortar långa stavelser, ”kan ni komma” och du säger ”kan ni 
koma” så äventyrar det förståelsen. En svensk uppfattar inte det. 

Affärsförvaltaren är medveten om att detta kan vara problematiskt. 
Problemen bekräftas av att när Färdtjänst granskar reklamationer, ser de 
”invandrare där och så kontra en operatör i Riga”. Den kombinationen är 
jämförelsevis vanlig, uppger affärsförvaltaren. Han förklarar detta med 
språkliga missförstånd: 
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Affärsförvaltare: Troligtvis är det ju så att invandraren inte heller har 
dom allra bästa språkkunskaperna utan då skiter det sig lite, om man får 
uttrycka sig så, redan där. Och så har både mottagare och sändare svårt 
att nå varandra. Jag menar ska du åka från ”Rutger Fuchsgatan”. Det 
kanske inte är så lätt att säga. Eller några av dom här lite svårare [ga-
torna], både svårstavade och svåra att uttala. Det blir kanske svårt om 
man kommer från Iran, det blir missförstånd här och missförstånd där. 
Och sen så skäller man lite på varann då.  

Det finns alltså risk för missförstånd som orsakas av antingen uttalsproble-
matik eller språkbarriärer. Dessa dilemman kan göra den ömsesidiga 
förståelsen svårare att uppnå (jfr Osvaldsson, Persson-Thunqvist & Crom-
dal 2013; Tykesson & Kahlin kommande-a). 

 Sociala dilemman 

Med sociala dilemman åsyftar jag samtal där den sociala kontakten med 
kunderna blir komplicerad på grund av att kunden antingen är otrevlig eller 
alltför sällskapssjuk. De svårigheter som aktualiseras är självfallet olika, men 
båda riktar uppmärksamheten på det sociala samspelet och ställer krav på 
social förmåga. Därför kan båda beskrivas som sociala dilemman. Jag 
redogör först för de otrevliga samtalen.  

Obehagliga samtal från arga kunder är ett mycket uppmärksammat 
arbetsmiljöproblem på callcenter. Jag tror inte att jag har läst någon 
undersökning om callcenterarbete där detta problem inte har nämnts. Det 
förekommer världen över, även naturligtvis i Lettland. Fackföreningen 
LSAB:s vice ordförande, som jag intervjuade 2012, kallar problemet ”full-
månesyndromet”:  

Vice ordförande: Especially in call centers the stress is quite big. Because 
it is calling and people sometimes are yelling. It is “full moon syndrome” 
yes, but it’s a joke (skrattar). In the full moon people get crazy, they call 
and are speaking rude things. So it’s a joke but seriously speaking … 

Intervjuare: Is it something they [call centre workers] complain about? 
Do they come to you and complain about rude customers? 

Vice ordförande: Yes. Yes. Of course they are trained for managing this 
situation but still it’s stress.  
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Sådana samtal har samtliga telefonister på callcentret erfarenhet av och det 
påtalas ofta tidigt i intervjuerna, ofta också opåkallat. I citatet nedan är tele-
fonisten ombedd att beskriva en typisk arbetsdag, vilket så småningom leder 
över till en kommentar om kunder som uttrycker sig otrevligt: 

Telefonist: Det är hur långt som helst (skrattar). Man sitter ju bara 
och… för jag har jobbat här så länge att det är ingenting som kan över-
raska mig längre. Jag kommer ihåg när jag började jobba här. Då kändes 
det som världens svåraste jobb och jag kunde ju inte prata svenska så bra 
på den tiden heller och då var det så stressigt och ”hur ska jag kunna 
göra ett jobb som det här och det kommer att vara så svårt” och så. Och 
då blev man stressad när några av kunderna var missnöjda och kanske sa 
nåt inte så trevligt, och då tar man det personligt och så, men nu är det 
inte längre så. Det känns som att det är ingenting längre som kan 
överraska mig (skrattar). 

Jag misstänker att det är på grund av att dessa samtal bryter mot normen 
som de tillmäts förhållandevis stor vikt i telefonisternas beskrivningar av 
den vardagliga rutinen. Kunder som ringer in och – till synes utan anled-
ning – är otrevliga, bryter mot den outtalade interaktionsordning som män-
niskor i regel följer. Det finns en allmän förväntan om hövlighet och 
undvikande av öppna konflikter i kommunikationssituationer (Goffman 
1959/2009, 1983). De timmar jag satt vid telefonen inträffade dock inget 
otrevligt samtal. Eftersom jag inte hörde något sådant bad jag telefonisterna 
beskriva hur det kunde låta:  

Telefonist: Nej men alltså, riktigt otrevligt, ja men ”ni sitter ju där i 
Lettland och ni kan ju ingenting och … ni vet ju inte Stockholm”. Det 
kan vara svärord och allting. Inte bara dom som är födda svenskar men 
alla. Dom bryter på svenska och pratar värre än oss men ändå kan dom 
säga att det är vi som är idioter, även om dom själva inte kan uttala 
adressen rätt. 

En annan telefonist: Jag vet inte. […] Ibland svär dom (härmar) ”men 
nu kan för f”. Men det är inget du ska ta, jag brukar bara säga att 
”fortsätter du skrika då lägger jag på luren”. Då fortsätter dom och då 
lägger jag bara på. Jag tar ingen diskussion med dom.  

En tredje telefonist: … Jag hör några dåliga ord, som ”jävla utlänning” 
till exempel. Men det kan jag förstå. Jag förstår det mycket bra och blir 
inte arg alls.  
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Det är lite osäkert i intervjun vad telefonisten i det sista citatet egentligen 
menar med sin förståelse för kunders främlingsfientlighet. Det förefaller 
som om telefonisten inte upplever utskällningar upprörande utan snarare 
naturliga. Det hör till arbetet. Kanske har hon iklätt sig en yrkesroll som 
skyddar mot personliga påhopp (jfr Abiala & Ahrne 1995; Hampson & 
Junor 2005; Petersson McIntyre 2003; Wouters 1989). Två av de andra 
telefonisterna uppger dock att dessa samtal är påfrestande:  

Telefonist: Om dom är arga, till exempel om bilen har inte kommit eller 
nånting, då blir det lite, ja, tråkigt liksom. 

En annan telefonist: Om det är nån som är väldigt otrevlig och ringer 
då är det ju bara så att man lägger på luren och man känner att man 
måste berätta direkt för nån, [namn på chefen] eller så, att ”nu ringde 
den här och det var en sån begäran eller fråga”. Och man känner bara 
puh, man måste säga det till någon. 

En tänkbar förklaring till att en del kunder är oförskämda är just att de är 
färdtjänstkunder, det vill säga gamla och sjuka. De har därför eventuellt 
större anledning att beklaga sin situation. Det är i alla fall en förklaring jag 
ges av ett par av telefonisterna i Riga. Men det håller inte arbetsledaren i 
Stockholm med om:  

Arbetsledare: Kontantkunderna [”vanliga” kunder] kan faktiskt vara 
väldigt mycket mer arga och förbannade och uppretade och stressade 
när dom inte får sin bokade taxi. Dom har en flight att passa, dom har 
ett jätteviktigt möte att passa. För färdtjänstkunderna generellt så brukar 
det vara ett läkarbesök där bilen är sen. Men dom ringer ju inte oss utan 
dom ringer garantin [resegarantin] och garantin ringer oss. Medan dom 
här vanliga kontantkunderna ringer direkt till oss, dom har ju ingen 
resegaranti att ringa till så vi får ju den här arga kunden direkt i örat. 
Alltså i sakfråga har dom ju rätt. Jag förstår frustrationen, bilen har inte 
kommit. Dom har köpt en tjänst, dom har inte fått det dom har beställt. 
Punkt. Oavsett om det är färdtjänst eller om det är … herr Lundquist 
som ska på ett jätteviktigt möte eller om det är familjen Karlsson som 
ska på sin Malagaresa.  

De otrevliga telefonsamtalen kommer alltså ofta från kunder som står och 
väntar på en bil som inte dyker upp och den frustrationen drabbar även 
”vanliga” kunder i väntan på försenad taxi. Detta inträffar dock troligen 
oftare för färdtjänstkunder i och med den tidigare nämnda samplaneringen. 
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Samplanering innebär att två kunder reser med samma taxi om de vill åka 
samma tid med ungefär likadan resväg. Nästan 50 procent av alla resor 
samplaneras, berättar Färdtjänsts affärsförvaltare. Båda kunderna tilldelas 
samma klockslag för hämtning trots att det givetvis är en omöjlighet för en 
taxi att befinna sig på två olika adresser samtidigt. En av kunderna måste 
följaktligen vänta. Anledningen till att kunderna inte ges en exakt tid är att 
då kunden ringer och bokar resan är en eventuell samplanering inte gjord 
ännu. Den planeras med automatik när ett datorprogram jämfört kun-
dernas resrutter (varpå det skulle bli ett extra administrativt moment för 
Färdtjänst att ringa tillbaka till en av kunderna och skjuta fram tiden). 
Visserligen ska kunderna i första hand ringa till resegarantin om de vill 
klaga, som arbetsledaren säger, men i mycket stor utsträckning ringer de 
istället till telefonisterna i Riga. Det uppger telefonisterna och det märkte 
även jag vid medlyssningen. Om det är stress på grund av en sen taxi som är 
den främsta anledningen till den otrevliga tonen, är telefonister som bokar 
färdtjänstresor sannolikt mer utsatta än andra telefonister.  

Också kunder som förväntar sig ett mer familjärt och sällskapligt samtal 
kan bli ett dilemma för telefonisterna, men på ett helt annat sätt. Både tele-
fonister och ledningspersonal berättar om kunder som gärna småpratar i 
telefonen. Vädret är ett återkommande ämne i dessa mer sällskapliga samtal:  

Telefonist: Det är många som frågar [var telefonisten sitter] och då 
säger jag ”i Riga i Lettland”. Och då frågar dom alltid ”hur är det med 
vädret” och såna saker.  

En annan telefonist: Det finns också kund som när dom frågar ”var 
sitter du”, ”i Riga”, ”men vad coolt” och ”vad är väder i Riga” och sånt, 
”det regnar här och blablabla”. 

En tredje telefonist: Vissa är snälla och säger ”ja men ni jobbar ju bra 
där i Riga” och ”har jag kommit fram till Riga nu igen, vad har ni för 
väder”, lite grann så. 

Det händer även att det ringer kunder som inte avser att göra någon 
beställning överhuvudtaget, utan enbart vill småprata lite. Affärsförvaltaren 
på Färdtjänst och arbetsledaren på TaxiKurirs huvudkontor har ett namn 
på den ensamma och pratsamma kunden: ”tant Agda”. Under mitt 
fältarbete hörde jag inget samtal som drog ut på tiden av sällskapliga skäl. I 
ett av samtalen urskiljde jag dock en trevare efter lite småprat. Kunden som 
ringde sa att det går bra att vänta ett tag på taxin för platsen hon satt på var 



 
6: KOMMUNIKATIONSMÖTET 

 

133 

så vacker. I mina öron lät det som om hon försökte få igång ett litet replik-
skifte, åtminstone en respons på det hon antydde om platsen, men 
telefonisten gav ingen kommentar till den extra upplysningen utan registre-
rade bara bokningen lugnt och metodiskt.  

Anledningen till att de sällskapliga samtalen blir dilemman handlar 
naturligtvis om effektivitetskravet. Det beror inte på att kunderna är särskilt 
svåra att interagera med, som i fallet med de otrevliga kunderna. Men det 
fordras en viss skicklighet för att kunna avsluta samtalet.  

Tekniska dilemman 

Tekniska dilemman handlar om dels de svårigheter som framkallas på 
grund av telefonen, dels de bekymmer som bokningssystemet medför 
(ibland i en kombination). Telefonen uppges vara en bidragande faktor till 
de otrevliga samtal telefonister tvingas utstå. I skydd av att man inte ser den 
man talar med törs man säga sådant man inte skulle våga säga ansikte mot 
ansikte (Cameron 2000; Korczynski 2002). Denna faktor lämnar jag dock 
utanför analysen. Däremot vill jag diskutera telefonens inverkan ur andra 
aspekter. Telefoner är verbala medier, genom att muntliga signaler fram-
hävs när de visuella signalerna inte längre är gällande. Vid interaktion i tele-
fon kan inte kroppsspråk, gester, mimik med mera användas för att kom-
plettera de uttalade orden. Det i sin tur försvårar möjligheten att minska 
eventuella oklarheter (Fiske 1990; Licoppe 2004; Thompson 2001). Av den 
anledningen är redundans, det vill säga ord som ökar förutsägbarheten i ett 
meddelande, av stor vikt (Cameron 2008; Fiske 1990). 

På grund av att telefonen utesluter visuella signaler kan tystnader bli 
besvärande. Personen i andra änden av telefonlinjen kan tro att hon eller 
han är bortglömd eller bortkopplad (Licoppe 2004). Det är ett uppmärk-
sammat problem på callcenter, eftersom kunden inte kan se telefonistens 
simultana arbete framför datorskärmen (Cameron 2000; Kahlin & Tykesson 
2012a). Ibland tar det tid att mata in information eller så processar datorn 
informationen långsamt. För att den väntande kunden ska förstå att ärendet 
ännu omhändertas rekommenderas att eventuella tystnader fylls med 
utfyllnadsljud (Cameron 2000). 

Vid den medlyssning jag gjorde, noterade jag vid flera tillfällen hur detta 
kan ta sig uttryck. Jag ska illustrera det med ett exempel där det var tydligt 
att bristen på visuella signaler inte i tillräcklig utsträckning vägdes upp av 
utfyllnadsljud. En kvinna ringde och önskade en bil till Klarabergsviadukten 
i centrala Stockholm. Hon hittade inte sitt färdtjänstkort där kundnumret 
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står, varpå telefonisten bad henne uppge personnumret istället (person-
nummer fungerar som ersättning för kundnumret). Men trots att tele-
fonisten skrev in personnumret visades inte kundens personliga sida på 
datorskärmen, utan den förblev svart. Telefonisten bad kunden upprepa 
numret, vilket hon gjorde ett flertal gånger. Skärmen förblev dock svart, 
men om detta fick kunden ingen information. Allt hon fick höra var att det 
uppgivna personnumret var fel. Kunden var märkbart frustrerad, beroende 
på att avsaknaden av visuell information inte kompenserades med verbal 
information. Hon fick aldrig veta vari problemet låg (och bokningen kunde 
inte heller genomföras).   

Man skulle kunna se detta som ett exempel på den ”kantighet” som 
affärsförvaltaren menar oftare förekommer på de utländska callcentren (se 
kapitel 5). Vid mitt fältarbete i Stockholm uppmärksammade jag faktiskt en 
skillnad. Telefonisten jag satt bredvid i Stockholm fyllde eventuella tyst-
nader med fraser som: ”jag ser inte namnet än, det kommer snart” eller 
”systemet krånglar, vänta jag försöker igen” och vid fortsatt krångel ”vänta 
jag måste ta det igen, det är inte alltid lätt, det funkar inte alltid”. Dessa 
kommentarer är tydliga exempel på redundans (jfr Cameron 2008; Fiske 
1990). Utfyllnadsfraserna bidrog till att öka kundernas förståelse och 
underlättade därmed interaktionen. Jag kan förstås inte dra några slutsatser 
om kulturellt distinkta samtalsstilar utav de fåtal telefonister jag har 
observerat (fyra i Riga och en i Stockholm), men jag kan konstatera att min 
egen observation åtminstone inte motsäger affärsförvaltarens resonemang 
(se också Tykesson & Kahlin kommande-a).  

Ett annat tekniskt dilemma som kan uppstå är när kundernas uppgifter 
ska skrivas in i bokningssystemet, åtminstone i de fall kunden ska göra en 
resa utanför sina ordinarie resrutter (i annat fall klickas bara på någon av 
kundens i förväg registrerade adresser). Här kan det inträffa en rad 
kombinerade svårigheter. För det första måste telefonisterna uppfatta 
adresserna rätt. Det ställer krav på kundernas uttal. För det andra måste 
telefonen överföra de verbala signalerna utan störande hinder (bakgrunds-
ljud, dålig täckning med mera). Taylor och Bain (1999, s 109) beskriver 
störande bakgrundsljud eller dålig täckning i mobiltelefoner, kombinerat 
med främmande accenter, som vanliga och stressframkallande problem på 
callcenter. För det tredje måste kunderna uppge exakt rätt adress. Och för 
det fjärde ställs krav på telefonisternas förmåga att inte bara förstå utan 
dessutom kunna stava svenska. Det sistnämnda är något som också svensk-
läraren för på tal i intervjun:  
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Lärare: Dom ska ju på datorn knappa in en gata, till exempel om nån 
säger ”Tjärhovsgatan”. Det är inte så himla lätt att veta [hur man stavar]. 
Och tänk om nån säger ”Väschötagatan” [Västgötagatan] (skrattar). Där 
måste det bli rätt, annars hittar dom ju inte. Nu har dom ju mycket att 
titta på, dom kan rulla och välja mellan, men som sagt det är inte själv-
klart. Där finns en svårighet. 

Vad gäller den första svårigheten har den redan nämnts (språkliga 
dilemman). Det andra problemet märktes också, särskilt i samband med 
mobiltelefoner. Jag uppfattade dock inte att detta slags svårigheter orsakade 
stress, som Taylor och Bain (1999) skriver. Telefonisterna tog det bara 
mycket lugnt, för att försäkra att de uppfattat rätt. Det tredje problemet, 
gällande adressangivelsen, beror på att många gator låter nästan exakt lika 
och listas efter varandra i bokningssystemet. Till exempel heter vissa vägar 
”vägen” och andra bara ”väg”. Odelsbergs Väg ligger i Gustavsberg i östra 
Stockholm, men Odelsbergsvägen i Enskede, som är en närförort söder om 
innerstaden. Kunden måste uppge den korrekta adressen, för att undvika att 
det görs en felbokning. Den sistnämnda svårigheten kan exemplifieras med 
ett samtal jag hörde från en kund som ville ha en taxi till ”Lodjurets gata”. 
Telefonisten uppfattade det kunden sa som ”Ludjurets gata” eftersom ljudet 
o stavas med bokstaven u i Lettland. Hon skrev in LU på skärmen och sökte 
bland de gator som inleds så. Stavning är alltså en inte helt obetydlig 
kompetens. 

Ett liknande dilemma i anslutning till bokningssystemet gäller de krav 
som ställs på telefonistens uppmärksamhet. Åter handlar det om hur gatu-
namnen listas i bokstavsordning. När gatan ska skrivas in kommer en lista 
med förslag upp. Anledningen till att telefonisten måste vara observant är 
att samma gatunamn ofta finns i flera kommuner. En av telefonisterna 
exemplifierar detta med Sveavägen, som det finns flera av i Stockholms län. 
Eftersom de listas efter varandra i systemet händer det att en ouppmärksam 
telefonist trycker in fel kommun, även om gatan stämmer. Kanske vill 
kunden beställa en taxi till Sveavägen i Tumba i Stockholms södra förorter 
men telefonisten råkar klicka på raden under, Sveavägen i Tureberg, som 
ligger en bit norr om Stockholm. Det får förstås stora konsekvenser för 
kunden eftersom taxin inte dyker upp. Det är för att undvika den typen av 
felbokningar som telefonisterna uppmanas att upprepa beställningen. Här 
ställs alltså krav på att telefonisten behåller uppmärksamheten och inte låter 
monotonin ta överhanden.  
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Geografiska dilemman 

Det sista dilemmat handlar om bristande lokalkännedom. Datorprogram-
met Samplan medför egentligen att telefonistens geografiska placering 
spelar en mindre roll. Så länge telefonisten uppfattar kundens uttal av en 
adress och den adressen finns listad i bokningssystemets register kan bok-
ningen genomföras. Geografin reduceras till två klick på ett tangentbord. 
Lokalkännedom är därmed inte nödvändigt. Det är vad jag får höra av 
affärsförvaltaren på Färdtjänst. 

Men det visade sig att det inte alltid är så okomplicerat som affärs-
förvaltaren säger. Till att börja med kan bokningssystemet inte eliminera 
den typen av geografisk okunskap som, enligt telefonisterna, upplevs pro-
blematiskt. Det är mycket vanligt att kunderna ber telefonisten beräkna 
tidsåtgången för resan. Det hörde jag själv åtskilliga gånger vid medlyss-
ningen. Kunderna hade svårt att bestämma vilken tid taxin borde hämta 
dem för att de skulle hinna fram till avsedd destination i tid och bad därför 
telefonisten föreslå ett klockslag. Men oftast kan inte telefonisterna tillmötes-
gå kundens önskan, eftersom en tillräckligt god geografisk kännedom saknas. 
Telefonisterna lyfter fram detta som ett bekymmer, på grund av att vid dessa 
tillfällen kan kunderna bli arga. En av telefonisterna som bott mycket länge i 
Stockholm berättar att hon går kunderna till mötes när hon kan: 

Telefonist: Folk frågar ju alltid ”hur länge, hur lång tid tar det att åka 
därifrån och dit?” Och egentligen ska inte vi svara på det men ungefär så 
vet jag ju, vilket håll det är och så vidare. Så visst underlättar det om man 
kan Stockholm. 

Eftersom detta omtalades som ett kännbart problem, förde jag det på tal 
med chefen på huvudkontoret i Stockholm. Det hade ju varit lätt åtgärdat, 
tänkte jag, med en inbyggd GPS i bokningssystemet. Men han säger att 
telefonisterna bestämt avråds från att bistå kunderna med en tidsberäkning 
av resan, eftersom resan kan samplaneras och tar då längre tid: 

Chef: Det är ju en ganska omfattande grej att räkna ut åt kunderna när 
dom ska resa eftersom man vill ju samplanera dom här resorna och det 
vet man ju inte om när man bokar. Så om man då säger att du ska vara 
på Arlanda om 45 minuter, eller säg att du ska vara där klockan tre och 
du bor inne i stan, då brukar vi [på huvudkontoret] rekommendera folk 
[”vanliga” kunder] att du ska åka kvart över två. Om man då rekom-
menderar en färdtjänstkund det och sen blir den resan samplanerad, då 
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kanske resan helt plötsligt tar 20 minuter längre och då spricker det ju i 
hundraåttio. 

En GPS vore med andra ord ingen lösning på problemet. Telefonisterna 
beklagar dock att de saknar kompetens att bistå kundernas önskemål och 
anledningen till att det inte alltid görs beror snarare på bristande lokal-
kännedom än på ledningens avrådan.  

Jag hörde också ett par bokningssamtal där en bättre lokalkännedom 
definitivt hade underlättat, även om dessa kanske inte ska beskrivas som 
dilemman eftersom det var jag, snarare än telefonisten, som uppfattade det 
problematiskt. Exempelvis ringde en kund och ville beställa en taxi från 
Arlanda till Norrtälje, båda destinationerna en bra bit norr om Stockholm. 
Telefonisten uppgav att för den resan måste kunden betala halva taxameter-
beloppet. Om kunden ville åka på vanlig färdtjänsttaxa (som är billigare) 
måste hon ta tåget Arlanda Express söderut till Stockholm city och därifrån 
ta en taxi norrut till Norrtälje. Det här vände sig kunden, helt logiskt, emot. 
För alla som kan Stockholms väderstreck blir det förstås avigt att man först 
måste åka söderut med tåg och sedan göra en mycket längre taxiresa norrut 
igen. Men telefonisten stod på sig och hade dessutom svårt att förklara 
varför det var så. Det bara var så. Kundens frustration hördes tydligt. Hon 
fick emellertid ingen riktig förklaring och eftersom samtalet drog ut på 
tiden kopplade telefonisten till slut samtalet vidare till någon annan. Det 
geografiska avståndet var märkbart och en större erfarenhet av hur platser 
är placerade i förhållande till varandra hade sannolikt varit behjälplig. 
Kanske inte i betydelsen att kunden hade fått sin vilja igenom, eftersom 
regelverket förmodligen var så ologiskt, men det skulle ha ökat telefonistens 
förståelse för kundens invändningar. 

Sammanfattningsvis förekommer en hel del kommunikativa dilemman. 
Alla samtal är inte exakt likadana. Jag har beskrivit detta i termer av 
problem och svårigheter. Att en arbetsuppgift är komplicerad behöver dock 
inte uppfattas negativt. Det komplicerade inslaget kan istället bidra till att 
arbetet definieras som meningsfullt (se t ex Hesmondhalgh & Baker 2011, 
s 127). Men för att detta ska vara möjligt fordras att svårigheterna kombi-
neras med ett visst mått av autonomi. De anställda måste på något sätt be-
mästra den svåra uppgiften. Härnäst ska jag undersöka i vilken omfattning de 
anställda utövar autonomi i förhållande till de föreskrivna normerna. 
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Effektiviteten och upprätthållande av normer 

De samtalsnormer jag skrev om i kapitel 5 handlar om effektivitet och ett 
trevligt bemötande. Jag underströk att effektivitetsnormen ges företräde i 
inskolningen till arbetet. Men att effektiviteten skulle ha en framskjuten 
position på callcentret kan inte tydligt avläsas i telefonisternas tillväga-
gångssätt. I själva verket måste effektivitetsnormen betraktas som för-
handlingsbar. Jag ska ge några exempel på hur detta kan ta sig uttryck. 

Om effektivitetsnormen hade varit fullständigt integrerad hade arbets-
platsen signalerat stress och kundsamtalen hanterats enligt en repetitiv 
löpandebandsprincip. Men under fältarbetet såg jag inga tecken på att 
telefonisterna nämnvärt skyndade på samtalen. Tvärtom arbetade de tele-
fonister jag satt bredvid lugnt och tålmodigt. Avsaknaden av stress var 
påtaglig. Telefonisterna visade exempelvis ett stort tålamod mot de relativt 
många kunder med dåligt minne som ringde. Någon kund som ringde hade 
glömt adressen den skulle till, en annan hade glömt adressen den befann sig 
på, och så vidare. Vid sådana tillfällen försäkrade sig telefonisten oftast om 
att kunden ifråga verkligen har glömt, inte bara tillfälligt tappat ut minnet, 
varefter telefonisten lugnt bad kunden att återkomma då uppgifterna 
inhämtats. På samma sätt hanterades samtal där kundernas uttal var svårt 
att tyda. Språkförbistringarna ledde inte till stress eller irritation, utan 
hanterades tålmodigt:  

Telefonist: Det är ganska många pensionärer som ringer så man måste 
räkna med att det kan vara ibland lite svårt också för oss för att förstå. 
Det är några som har talsvårigheter och du kan inte skynda den där 
personen utan du måste ta den tiden och vara tålmodig. 

Ett annat exempel är att de inte forcerade fram rätt ordning av replikerna, 
trots att bokningssystemet har en föredragen ordning. De instrueras i 
utbildningen att förekomma med frågorna och på så sätt ”styra” kunden, 
men detta skedde långt ifrån alltid. Ibland överlät de helt åt kunderna att 
bestämma ordningen. Andra gånger tog de visserligen kommandot men 
ställde frågorna i ”fel” ordning, vilket föranledde en hel del scrollande upp 
och ner då uppgifterna skulle fyllas i. Det lugna tempot blev än mer 
märkbart vid de tillfällen kunderna glömde att uppge sitt kundnummer 
inledningsvis och istället började rabbla gatuadresser med mera. Jag hörde 
aldrig att telefonisterna avbröt för att efterfråga numret, trots att det innebar 
att alla uppgifter måste repeteras eftersom skärmen är svart innan kund-



 
6: KOMMUNIKATIONSMÖTET 

 

139 

numret skrivits in. Istället inväntades en paus i kundernas ordflöde för att få 
möjlighet att be om kundnumret.  

Medan jag gjorde mitt fältarbete 2009 reflekterade jag inte mycket över 
telefonisternas lugna tempo (jag hade dock noterat det i mina fält-
anteckningar). Men när jag efter hemkomsten fördjupade mig i min insam-
lade empiri blev jag fundersam. Varför påskyndar de inte samtalen i större 
utsträckning, med tanke på att både Färdtjänst och chefen på callcentret 
uppmanar till effektivitet och datorprogrammet dessutom är utformat för 
snabbast möjliga beställning? Eftersom jag inte hade möjlighet att göra ett 
återbesök på callcentret ställde jag frågan till platschefen vid den upp-
följande intervjun 2012. Hon säger att efter det nya upphandlingsavtalet har 
TaxiKurir blivit hårdare med det. Telefonisterna uppmanas nu i högre grad 
att styra samtalen. Ändå tycks det fortfarande förekomma individuella 
avvikelser, vilket hon tar med ro: 

Chef: Det är så att vissa kunder går inte att styra, då får man liksom 
hoppa fram och tillbaka. Men det är klart, dom som går [att styra] då 
följer man den ordningen men vissa kunder kommer aldrig kunna styras 
och då får man ta det som det är. Så man blir ju inte som en maskin, 
man får lite anpassa sig. Och en del telefonister kanske har en annan 
ordning som dom går efter. Det är klart, vi har tips, vi har krav, vi har 
mål och vi jobbar med dom [anställda]som inte följer dom men sen 
finns ju alltid den mänskliga faktorn. Dels att man jobbar i sin egen takt 
och sen att en del kunder går inte att styra så bra som andra. 

Hennes resonemang visar att hon inte förespråkar ett alltför hårt regle-
rande. Det är människor som arbetar, inte maskiner. Telefonisterna känner 
förmodligen av denna tillåtande inställning och utför sina arbetsuppgifter 
därefter. Men samma agerande uppmärksammade jag sedan hos telefoni-
sten i Stockholm. Inte heller den telefonisten tog kommandot för att tvinga 
fram ”rätt” ordning av replikerna, eller avbröt för att efterfråga kund-
numret. Det kan därför inte vara karakteristiskt för det lettiska callcentret, 
utan bör ses som utmärkande för verksamheten.  

Trevligheten och upprätthållande av normer 

Även normen om ett trevligt bemötande tycks vara möjlig att omförhandla. 
Denna norm är mindre uttalad och kommer kanske tydligast till uttryck då 
det gäller samtalsöppningen. Enligt affärsförvaltaren ingår att telefonisterna 
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ska öppna samtalen med frasen ”Välkommen till resebeställningen”. Det är 
egentligen den enda föreskrivna repliken. Under den medlyssning jag 
gjorde observerade jag dock varianter på hälsningsfrasen. Ibland svarade 
telefonisterna enligt instruktionen, men lika ofta sa de ”resebeställningen, 
godmorgon”, ”resebeställningen, hej” eller något liknande. Hälsningsorden 
varierade alltså, även om ordet ”resebeställningen” alltid ingick. Det är 
kanske en obetydlig avvikelse från instruktionerna, men pekar mot ett visst 
förhandlingsutrymme.  

Enligt affärsförvaltaren är Färdtjänst också noga med att telefonisterna 
ska svara med sitt namn, efter öppningsrepliken (han är dock medveten om 
att det slarvas med det). Detta hörde jag inte någon telefonist göra, inte en 
enda gång, så uppenbarligen betraktas det i Riga som mindre viktigt. Vid 
mitt återbesök i Riga 2012 tog jag upp även det med chefen. Hon bekräftar 
att de inte riktigt följer Färdtjänsts ursprungliga rekommendationer:  

Chef: Nej för att vi har upptäckt, det har även Färdtjänsten kommit på, 
att det blir ju fel om man säger sitt lettiska eller ryska namn. Det var ju 
till exempel en tjej som heter Armine och då när hon sa ”Välkommen till 
resebeställningen, Armine.” [Då svarade kunderna] ”Och vad är ’armine’ 
för nånting?” Då kom vi fram till i möte med Färdtjänsten att man kan 
använda nån form av alias. Men det känns inte heller bra, dom hör ju 
liksom att man inte är Annika för att man bryter. Så det är därför en del 
har valt att inte säga namnet.  

Chefen på callcentret säger med andra ord att Färdtjänst har uppmanat till 
pseudonymer, vilket skulle kunna tolkas som ett led att maskera den geo-
grafiska placeringen (jfr Mirchandani 2004), men i detta fall är det snarare 
av praktiska skäl. Presentation med förnamn uppmuntras med hänvisning 
till trevlighetsnormen. Affärsförvaltaren tror att det skapar en bättre 
kontakt med resenären (se kapitel 5). Om det är telefonistens riktiga namn 
eller en pseudonym har dock ingen betydelse. De rekommenderas ikläda sig 
en annan identitet om de tror att det underlättar interaktionen med 
kunden, i likhet med performativitetsdiskursen (se Petersson McIntyre 
2003), men de förbjuds inte att använda sina lettiska förnamn. Det är en 
rent praktisk rekommendation, ämnad att förenkla kundmötet. 

På callcentret i Riga avvisas dock förslaget med pseudonymer. Istället 
undviks namnpresentation helt. Inte heller detta är utmärkande för det 
lettiska callcentret, utan var något jag observerade även på huvudkontoret. 
Telefonisten jag satt bredvid där presenterade sig aldrig med namn. Däre-
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mot hörde jag den närmaste kollegan göra det vid några tillfällen. I inter-
vjun frågade jag varför namnpresentationen uteblir: 

Intervjuare: Jag tänkte på att du inte presenterar dig med namn… 

Telefonist: Ja alltså, jag gör det ibland. Det där kommer av bara farten 
(skrattar). Däremot om dom frågar ”vad heter du” då säger jag vad jag 
heter. 

Av uttalandet att döma verkar det som att instruktionen om namn-
presentation inte uppfattas som en föreskriven regel. Det betraktas snarare 
som önskvärt, men upp till var och en att avgöra i vilken utsträckning 
denna önskan ska bifallas. På samma sätt som effektivitetsnormen åsido-
sätts om kunderna visar sig vara svåra att styra, åsidosätts alltså trevlighets-
normen emellanåt, åtminstone så som den lärs ut. Detta visar att det inom 
ramen för det här tämligen reglerade arbetet med kontroll över samtalstid 
och återkommande samtalscoachning finns utrymme att, om inte direkt 
opponera sig, åtminstone ta ledningens deviser med ro.  

Konflikt mellan effektivitet och trevlighet 

Jag noterade även andra former av avsteg från det förväntade agerandet, 
som inte enkelt kan placeras under vare sig omförhandling av effektivitets-
normen eller av trevlighetsnormen. I de exempel som kommer att beskrivas 
här tydliggörs svårigheten att på samma gång tillgodose förväntningarna på 
trevlighet och effektivitet. Telefonisterna förväntas vara trevliga och gärna 
småprata med kunderna, eftersom det är ett serviceyrke, men då varje över-
flödigt ord drar ner på effektiviteten (vilket ger ekonomiska påföljder för 
callcentret) måste balansen däremellan ständigt avvägas. Det är egentligen 
två motstridiga krav, som kan orsaka inre konflikter hos de anställda (jfr 
Cameron 2000; Korczynski 2002). Låt mig förtydliga hur denna mot-
sättning upprättas. 

Normen om det trevliga bemötandet handlar inte bara om lämplig sam-
talsöppning, utan också om att vara beredd att småprata med kunderna. 
Detta gäller inte minst då den ensamma och sällskapssjuka kunden, ”tant 
Agda”, ringer. Henne bör telefonisterna visa lite extra omsorg. Det anser 
åtminstone Färdtjänstkontoret och det är också det råd som ges telefoni-
sterna i Stockholm: 
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Arbetsledare: När det gäller den här ensamma tanten som kanske vill 
tillbringa 3 eller 4 minuter i telefon med våra telefonister så får hon göra 
det. […] I och med att dom här ”tant Agda-samtalen” inte är många så 
tar vi dom. […] Man tar sig den tiden för man tjänar in den tiden på 
andra kunder. Det finns ju kunder som rabblar kundnummer, hämt-
adress, lämnadress, antal personer, hjälpmedel, telefonnummer, innan 
man ens har hunnit säga hej. Och då kompenserar det [snabba] samtalet 
tant Agdas samtal. I snitt på alla samtal över dan så märks inte tant 
Agdas samtal, att det har varit ETT jättelångt. För det kanske har funnits 
sex jättekorta samtal. Så det jämnar ut sig i längden. 

För telefonisterna i Riga råder dock inte riktigt samma frikostighet vad 
gäller tid. Callcentret i Riga är utlokaliserat och lyder därför under hårdare 
effektivitetskrav, vilket har att göra med att effektiviteten bedöms vid de åter-
kommande upphandlingarna (se kapitel 7). Om callcentret i Riga bedöms in-
effektivt (eller ur andra avseenden anses mindre kompetent) tillfaller upp-
draget en annan budgivare. Vid den uppföljande intervjun 2012 berättar 
chefen att upphandlingen som vunnits tidigare samma år tvingat callcentret 
till en rad kostnadseffektiviseringar, bland annat rörande samtalstid:  

Intervjuare: Skär ni ner på samtalstiden? 

Chef: Ja det försöker vi också för där har vi ett mål då, speciellt dom 
tider det ringer mycket, att man ska ju inte dra ut på samtalet. Men det 
är klart man ska ju fortfarande vara trevlig och hjälpa kunden. Men där 
brukar det lösa sig, för vissa kunder kanske man pratar med i 2 minuter 
och vissa kunder man kanske pratar med i 30 sekunder. Så det jämnar ut 
sig. 

Egentligen resonerar både chefen i Riga och arbetsledaren i Stockholm 
ganska lika. De använder till och med samma ord: ”det jämnar ut sig”. Men 
i Stockholm handlar långa samtal om tre till fyra minuter, i Riga två. Och 
arbetsledaren i Stockholm talar inte om att skära ner på samtalstiden över-
huvudtaget. Jag menar att man kan betrakta detta som en följd av att verk-
samheten i Stockholm inte hyser samma ängslan att förlora uppdraget om 
effektiviteten inte upprätthålls. Även om färdtjänstverksamheten skulle 
upphöra, som en följd av ineffektivitet, kan taxibeställningscentralen ändå 
fungera genom att alla anställda övergår till den vanliga växeln. De anställda 
i Riga kan inte i samma utsträckning tillåtas ge företräde åt trevlighets-
normen. Effektiviteten är överordnad, vilket därmed borde leda till en 
större inre konflikt i de kundmöten där det krävs extra tid.  



 
6: KOMMUNIKATIONSMÖTET 

 

143 

Samtidigt är det denna avvägning mellan trevlighet och effektivitet som 
har potential att tillföra arbetet ett visst mått av kreativitet. För de allra mest 
rutinatade samtalen, där kunderna bara vill få bokningen genomförd, for-
dras inget självständigt tankearbete. Telefonisten matar in kundens upp-
gifter och samtalet är över på mindre än en minut. Men i mer komplicerade 
samtal, kanske framförallt de som jag har beskrivit som ”sociala dilemman”, 
krävs att telefonisterna agerar utanför den standardiserade samtals-
ordningen. De måste på egen hand finna en lösning som tillfredsställer både 
effektivitetsnormen och normen om ett trevligt bemötande. Detta ger möj-
lighet att använda sociala och kommunikativa förmågor. Arbetets kom-
plexitet ökar, vilket också gör det mer kvalificerat (jfr Frenkel et al. 1999; 
Hampson & Junor 2005). Även otrevliga samtal kan, ur den synvinkeln, 
uppfattas positivt. Om alla samtal är sömnaktigt repetitiva och det kommer 
ett där kunden skriker och svär behöver kundens ilska avdramatiseras. Det 
ställer krav på kommunikativ kompetens (jfr Cameron 2000, s 97). Så reso-
nerar arbetsledaren på huvudkontoret i Stockholm: 

Arbetsledare: Man lär sig ganska snart att inte ta åt sig utan man 
beklagar det som har hänt och man försöker rätta till problemet så gott 
det går. Och faktiskt så är det lite av … en utmaning till att vända kun-
den. Det vill säga att kunna önska kunden en trevlig fortsatt dag och få 
det tillbaka och höra att kunden menar det. Att vända kunden, det är en 
liten utmaning. 

Hennes uttalande är intressant eftersom det kan ses som en form av 
styrningsrationalitet (jfr Du Gay 1996; Rose 1999). Att beskriva det otrev-
liga samtalet som ”en utmaning” ger situationen andra konnotationer. 
Istället för att uppfatta samtalet negativt kan man se det som spännande. 
Det ger möjlighet att tillägna sig en kompetens som kanske kan tillföra 
något även på ett personligt plan. Utmanande samtal kan med andra ord 
vara självutvecklande. Det är bland annat sådana resonemang som styr 
uppfattningar av vad som anses vara kreativa och meningsfulla arbeten (se 
t ex Hesmondhalgh & Baker 2011). De uttalade instruktioner som de 
anställda i Riga ges då det gäller hanterandet av besvärliga kunder, har en 
del likheter med arbetsledarens synsätt. Som jag beskrev i kapitel 5 uppma-
nas telefonisterna exempelvis att lirka med kunderna. Det indikerar kanske 
inte självutveckling, som i beskrivningen av arbetet som utmanande, men 
telefonisterna förväntas likväl göra bruk av sociala och kommunikativa 
förmågor och därmed finns en möjlighet att betrakta arbetet som delvis 
kvalificerat. 



 
KOMMUNIKATIONSARBETE PÅ DISTANS 

 

144 

Om dessa föreställningar ska anses införlivade i den kommunikativa 
praktiken, fordras dock att de anställda tillägnat sig dem. Men av detta såg 
jag inte mycket, varken i deras agerande eller i deras resonemang om de 
socialt mer krävande kunderna. Konflikten mellan effektivitetsnormen och 
trevlighetsnormen löstes istället genom att avstå från både effektivitet och 
trevlighet. De skyndade inte på samtalen nämnvärt, men de undvek sam-
tidigt att ge näring åt frågor som riskerade att leda bort samtalet från 
bokningsärendet. Jag ska ge några exempel på detta.  

Till att börja med tycks de pratsamma kunderna hanteras utan att 
telefonisterna nämnvärt gör bruk av en social kompetens. Som också fram-
går av avhandlingens inledande citat (kapitel 1) försöker de avstå från att ge 
sig in i längre samtal med kunderna. Samtalen leds på ”ett professionellt 
sätt” mot en registrerad bokning: 

Intervjuare: Vad gör du om kunderna ringer och är väldigt ensamma 
och gärna pratar? 

Telefonist: Jo det händer men då säger dom [ledningen] att du ska vara 
så pass professionell att leda samtalet till slutet. Du ska inte gå i några 
längre samtal och prata med kunden. Fast det händer ibland. Det är klart 
att du kan inte bara lägga på. Det är ju ändå kunderna som ringer och 
det ska vara bra service då. 

Intervjuare: Om det ringer kunder som är väldigt pratsamma, hur fixar 
du det? 

En annan telefonist: Det där får man styra upp. Man får ju känna av hur 
det är. Ringer det mycket då ”nu måste jag ta det här, det står samtal på 
kö och väntar”.  

Intervjuare: Har du något särskilt knep för att skynda på eller? 

Telefonist: Nej man får väl helt enkelt hålla sig lugn och ta alla uppgifter 
som behövs för den beställningen. Och sen liksom säga att ”nej nu måste 
jag gå vidare med nästa då, för det ringer mycket”. Det är så man får 
göra.  

Detta beskrivs inte som en besvärande inre konflikt. Det finns ingenting i 
deras resonemang som antyder att de pratsamma kunderna uppfattas kom-
plicerade och således kräver mer av deras sociala förmåga. Lugnt och 
metodiskt införskaffas uppgifterna som behövs för bokningen och sedan 
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avslutas samtalet. Deras beskrivningar signalerar ett ointresse för att möta 
kunderna i en dialogisk interaktion (jfr Linell 2009, 2011). Det andra citatet 
är från intervjun som gjordes med telefonisten i Stockholm som, trots att 
effektiviteten på huvudkontoret inte är lika central, resonerar mycket likt 
telefonisterna i Riga. Arbetsledarens mer tillåtande inställning till småprat 
med ”tant Agda” märks inte. 

På liknande sätt hanteras de otrevliga kunderna: 

 Intervjuare: Finns det något slags knep när kunderna är oförskämda? 
Hur brukar du hantera det?  

Telefonist: Ja vi försöker att prata lugnt. Men alltså, skriker dom väldigt 
mycket så säger jag att ”om du inte lugnar ner dig så lägger jag på”. För 
att vi ska inte behöva höra det hela tiden. 

En annan telefonist: Man kan ju upplysa och säga att ”fortsätter du och 
skrika och svära på mig då får du ringa tillbaka sen när du är på bättre 
humör”. Jag brukar varna dom, man kan inte bara lägga på luren. Men 
vissa bara skriker och skriker och då lägger jag på. 

Det är tydligt att telefonisterna inte tänker på dessa samtal som tillfällen att 
utveckla en social och kommunikativ kompetens. De är inte utmaningar 
som ska bemästras. Arbetet handlar inte om att ”ta hand om” besvärliga 
kunder, utan om att boka så många resor som möjligt. Därför ödslas inte 
onödig tid åt kunder som vägrar ta reson. Även vad gäller dessa samtal 
resonerar telefonisten i Stockholm mer likt de lettiska telefonisterna än sin 
arbetsledare:  

Intervjuare: Händer det att det ringer kunder som är oförskämda? 

Telefonist: Det är ju dom här, det är när bilarna inte kommer och ”jag 
har en tid att passa”. Men där försöker man bara behålla lugnet. ”Nu är 
det så här, jag kan inte se mer än din beställning, kommer den inte så ska 
du ringa dit [resegarantin]”. ”Va fan, jag har en tid att passa” och så kan 
dom börja svära. Och är det så att dom inte lyssnar då är det bara att 
klippa av, om det inte går att prata med människan. 

Intervjuare: Då stänger du av samtalet? 

Telefonist: Ja jag får göra det för det går inte annars. Annars kan man 
sitta och prata hur länge som helst, det skapar ju i sin tur telefonköer. 
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Några av telefonisterna i Riga uppger visserligen att de försöker lugna 
upprörda kunder, även lirka, vilket innebär att de gör bruk av sin sociala 
kompetens. Men det beskrivs inte som utmanande eller lärorikt. Den för-
måga som uppbådas för att lugna kunderna är inte värdefull i sig själv, utan 
endast i syfte att åstadkomma bokningen: 

Telefonist: Man försöker ju prata så bra man kan och då blir dom nöjda. 
Jag säger bara ”lugna ner dig, jag ska hjälpa dig”. Då går det. 

En annan telefonist: Jag hör ju en del av mina kollegor som är mycket 
mera bestämda. Jag försöker lirka lite med dom. Men det är lite olika och 
(sänker rösten menande) sen beror det på hur trött man är. För jag 
menar, är jag trött, då har jag mycket lättare för att lägga på istället för 
att lyssna. 

En tredje telefonist: Jag försöker att vara liksom snäll emot dom och, ja 
tålmodig … Jag tror att man måste vara så. Annars, om man inte är 
tålmodig då kan det vara lite svårt att sitta här hela dan. 

I analysen av den kommunikativa praktiken framgår tydligt att målet med 
samtalen är att på enklaste sätt genomföra transaktionen. Det är en trans-
aktionell, snarare än interaktionell, inställning till kundmötet som uppvisas 
(jfr Tykesson & Kahlin kommande-b). Med Per Linells resonemang (2011) 
kan man hävda att den samtalskultur som utmärker verksamheten bygger 
på en enkelriktad informationsöverföring. Det är inte en dialogisk, menings-
skapande interaktion som främjas utan telefonisterna orienterar sig mot att 
bokningen ska genomföras, utan att lägga någon större vikt vid kontextuella 
omständigheter. 

Om man ska tala i termer av kompetens tycks det mest handla om en 
förmåga att uppbåda tålamod. Telefonisterna ger inte uttryck för stress eller 
irritation. Och den kompetensen kan förenas med såväl effektivitetsnormen 
som normen om ett trevligt bemötande. Kopplingen till effektivitetsnormen 
görs med hänvisning till att det inte är antal samtal som räknas, utan antal 
bokade samtal. Callcentrets viktigaste mål är att undvika felbokningar. 
Telefonisterna tycks eftersträva att genomföra bokningarna så korrekt som 
möjligt, även om det sker på bekostnad av hur många samtal som besvaras. 
Alltför snabba samtal är ett risktagande. Kopplingen till trevlighetsnormen 
handlar om att det är genom lugn, tålamod och noggrannhet, snarare än 
småprat, som kunderna ges en god service. Detta avspeglas också i att de 
utför service som går utöver deras uttalade instruktioner. Det är givetvis 
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tänkbart att medvetenheten om att de avlyssnades av en utomstående 
forskare kan ha medfört att de ansträngde sig extra (jfr Kahlin & Tykesson 
2012a, s 95). Likväl noterade jag en beredvillighet att hjälpa till, utöver det 
nödvändiga, vid flera tillfällen. En av telefonisterna jag satt bredvid ägnade 
till exempel ett par minuter åt att söka på Eniro efter adressen till en bruks-
hundsklubb som kunden inte visste gatuadressen till. Enligt instruktionen 
skulle hon istället bett kunden att ta reda på adressen för att sedan 
återkomma. Ett annat exempel, mindre tidskrävande men ändå utöver vad 
de instrueras, var ett samtal där kunden ville ha en taxi från St Görans 
sjukhus till hemadressen. Telefonisten såg i bokningssystemet att senast 
åkta adress var till St Eriks sjukhus, varpå hon upplyste kunden om det. 
Kunden insåg sin felsägning och blev förstås tacksam.  

Diskussion 

Det som fokuserats i kapitlet är telefonisternas improviserade agerande, 
eftersom detta indikerar en frihet från strukturella begränsningar. Beroende 
på i vilken omfattning anställda agerar självständigt i utförandet av arbets-
uppgifterna kan arbetet bedömas som mer eller mindre kvalificerat. Om de 
anställda helt fråntas eget ansvar för utförandet, är arbetet att betrakta som 
dekvalificerat (jfr Braverman 1977). Så uppfattas ofta callcenterarbete (se 
t ex Buchanan 2002; Remesh 2008; Rideout 2007). Liknande resonerar 
Aneesh (2006, s 74), som föreslår termen kvalifikationsmättnad (skill 
saturation) för att bedöma kvalifikationsgraden i ett arbete. Ett arbete som 
har en låg grad av kvalifikationsmättnad är oförutsägbart och fordrar därför 
mycket eget tankearbete. Om det däremot är mättat i hög grad, genom att 
vara bestämt i koder och regler, finns inget utrymme för tankearbete. 
Arbetsuppgifterna utförs då rutinartat. Kundtjänst på callcenter hör, enligt 
honom, till den senare kategorin. 

Det arbete jag har studerat är i hög grad bestämt av regler och 
inprogrammerad kod, det vill säga kvalifikationsmättat. Undantaget är, som 
jag lyfte fram i kapitel 5, styrningen av det trevliga bemötandet. Trevlighet 
är utan tvekan önskvärt, men det är inte detaljerat föreskrivet. I före-
liggande kapitel har dock framkommit att de anställda i mycket stor 
utsträckning agerar utanför den begränsande styrningen. Bland annat följer 
de inte ordningen i bokningssystemet, de skyndar inte på samtalen, de pres-
enterar sig inte med namn och de småpratar inte heller trevligt. De bortser 
med andra ord från både uttalade instruktioner och mer allmänt hållna 
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rekommendationer. Eftersom de frångår styrningen skulle man kunna 
hävda att de visar prov på autonomi. Men det uppvisas ingen hög grad av 
individuell självständighet. Sättet som avvikelserna sker på är mycket 
likartat. Det mest framträdande förhållningssättet är att lugnt och metodiskt 
se till att bokningen genomförs. Det handlar inte om att de ställs inför 
komplicerade uppgifter som de egenhändigt löser på olika sätt beroende på 
situation. De utvecklar därför inte sociala och kommunikativa förmågor. 
Istället verkar de styras av en norm: ”normen om korrekthet”. Den är inte 
explicit utlärd, men tycks likväl vägleda telefonisterna i kundsamtalen. 
Arbetet kan på det sättet inte beskrivas som utmanande och kvalificerat.   

Däremot skulle man kunna kalla arbetet kreativt, om begreppet 
kreativitet definieras bredare än vad det vanligtvis görs. Att vara kreativ 
betyder i sin grundläggande form att skapa, men implicerar samtidigt att 
det som skapas är nydanande och innovativt (Hesmondhalgh & Baker 2011, 
s 3). Kreativitet är därför oftast förbehållet ett mer artistiskt skapande och 
innebär framförallt ett oberoende av kommersiella intressen. Detta synsätt 
härstammar från romantikens idealbild av den intellektuella konstnären, 
”det kreativa geniet”, som helt fristående kan skapa unika verk (Hesmond-
halgh & Baker 2011; Mayer 2011). Men genom att upprätthålla detta 
konstnärliga ideal kan kreativitetsbegreppet inte användas för att beskriva 
yrken som i mycket hög grad är standardiserade. Istället upprättas en skarp 
skiljelinje mellan intellektuella och manuella yrken. Manuella yrken före-
ställs vara så hårt kontrollerade att ingen autonomi är möjlig. Vicki Mayer 
(2011) menar att detta är en alltför snäv syn på kreativitet. Hon väljer att se 
det på ett annat sätt. Exempelvis kan lösningar för att undvika den fysiska 
och psykiska press som arbetsprocessen medför vara kreativa. Om anställda 
hittar på knep för att lättare klara av arbetsgivarens krav, visas prov på 
kreativitet (Mayer 2011, s 47).  

Så menar jag att man kan analysera telefonisternas ageranden som 
kreativa. Det mest utmärkande i telefonisternas hanterande av arbetsup-
pgifterna är tålamodet. Till synes oberörda av effektivitetskravet utför de 
arbetet lugnt och noggrant. Liknande resultat uppmärksammas i annan 
forskning, där telefonisters negligerande av uttryckliga instruktioner återges 
som belägg för att det finns autonomi även på hårt kontrollerade callcenter. 
Autonomin ger sig till känna genom uppvisat motstånd mot ledningens 
krav (t ex Brophy 2010; Mirchandani 2004; Taylor & Bain 1999; Winiecki 
2007). Jag betraktar dock inte detta främst som ett motstånd mot ledningen. 
Som jag har visat är chefen på callcentret överseende vad gäller förseelser 
mot bland annat en stark styrning av kunderna. Jag vill hellre förstå det som 
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en strategi för att undvika otrevliga samtal. Samtliga telefonister har 
erfarenhet av otrevliga samtal. Visserligen beskrivs inte detta som extremt 
påfrestande, men inte heller som neutralt. Om kunderna känner sig styrda 
eller påskyndade är chansen större att de uttrycker missnöje, vilket medför 
obehag för telefonisterna. Jag håller det därför som sannolikt att telefoni-
sterna strävar efter att undvika situationer som kan framkalla kunders 
irritation. De låter bli en uppenbar styrning. Det kan alltså sägas vara en 
kreativ lösning, syftande att undvika psykisk stress.  

Undvikandet av en framträdande trevlighet kan på samma sätt uppfattas 
som ett skydd mot oförutsedda situationer. Telefonisterna är restriktiva 
med kommentarer som sträcker sig utöver det nödvändiga, trots upp-
maningar om småprat. De uppvisar inga försök att ”smickra” kunderna och 
det görs endast små försök att lirka med de besvärliga kunderna. Det är 
intressant eftersom det indikerar att de avstår från känsloarbete. I annan 
forskning uppges samtalsmallar fungera som ett användbart verktyg för att 
undgå det känslobortfall som riskerar att följa på ett omfattande känslo-
arbete. Det kan vara enklare att ”ta skydd” bakom en föreskriven känslo-
manual än att i varje nytt kundmöte uppträda spontant engagerad (se t ex 
Abiala & Ahrne 1995; Hampson & Junor 2005; Mulinari 2007; Petersson 
McIntyre 2003; Wouters 1989). Telefonisterna i Riga har emellertid ingen 
samtalsmall att skydda sig med. Deras sätt att skydda sig är istället att 
undvika informellt småprat. De bortser från sådant som riskerar att leda 
bort från transaktionen.  

En tänkbar tolkning är att de inte känner sig bekväma med den 
informella samtalsstil de uppmanas föra. I Lettland är familjärt småprat 
ovanligt på offentliga verksamheter, som jag nämnde i kapitel 5. Det räknas 
till och med som oartigt att ”tomprata”, berättar chefen. Ur den aspekten 
blir callcentrets beslut att inte använda samtalsmall, som man gör på många 
andra callcenter, problematiskt. Genom att den informella samtalsstilen inte 
är reglerad i en detaljerad samtalsmall, blir det ansträngande att försöka 
avpassa förhållningssättet. Det är enklare att ta beslutet att undvika småprat 
helt och hållet. Denna tolkning stämmer också överens med observationen 
att telefonisterna undviker att fylla besvärande tystnader med utfyllnads-
kommentarer, det vill säga redundant information (jfr Cameron 2008; Fiske 
1990). För telefonisten i Sverige kommer däremot sådana kommentarer 
naturligt, vilket sannolikt beror på att det i större utsträckning hör till den 
svenska kommunikationskulturen. Svenskar har under en mycket lång tid 
skolats in i en informell kommunikationskultur, som utmärks av en famil-
jär, ledig och icke-hierarkisk samtalsstil. Även på myndighetsnivå har 
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språket blivit alltmer vardagligt och informellt (Löfgren 1988; Mårtensson 
1988). Utöver det har svenskar sedan länge vant sig vid en västerländsk 
managementorienterad samtalskultur, med inslag av exempelvis ”positiv 
artighet” och ”aktivt lyssnande” (jfr Cameron 2008; Hultgren 2011). Den 
samtalskulturen sprids nu globalt, men har ännu inte införlivats helt i de 
postsovjetiska länderna (Tykesson & Kahlin kommande-a). För telefonisten 
i Sverige är den informella samtalsstilen naturlig, men inte för telefonisterna 
i Riga. Jag anser därför att telefonisternas åsidosättande av trevlighets-
normen, om den uppfattas i termer av informalitet, kan beskrivas som en 
kreativ lösning. Telefonisterna har funnit strategier som underlättar i mötet 
med kunderna. Det är inte unika lösningar för varje nytt samtal, snarare 
kollektiva, men icke desto mindre kreativa eftersom de utgår ifrån tele-
fonisternas egna villkor. 

För att mitt resonemang ska hålla behöver jag emellertid tillfoga ännu en 
synvinkel. I analysen har jag visat att telefonisten i Stockholm i relativt stor 
utsträckning bemöter kunderna mer informellt. Men även denna telefonist 
undviker sociala inslag i samtalen. Inte någon av de studerade telefoni-
sterna, oavsett kommunikationskultur, visar intresse för det sociala sam-
spelet. Samtalen med kunderna utmärks av en utpräglat transaktionell 
(uppgiftsorienterad) funktion. Detta är förvisso inte förvånande, med tanke 
på att det är en institutionell samtalspraktik jag redogör för (se t ex Linell 
2011, s 109), men behöver trots detta framhållas. Det är på grund av den 
transaktionella samtalskulturen som en del kundsamtal blir dilemman. 
Kommunikationsmodellen som appliceras är i allt väsentligt linjär (jfr 
Shannon & Weaver 1949). Interaktionen begränsas till att överföringen av 
kundens uppgifter ska nå fram till telefonisten, så att uppgifterna kan om-
vandlas till en beställning i bokningssystemet. Samtalet betraktas som miss-
lyckat om kundens intention inte överförs som det var tänkt. Det som 
hindrar överföringen betraktas som ”brus” i interaktionsprocessen (jfr Fiske 
1990). Sådant brus kan telefonisten i Stockholm lättare avhjälpa på grund av 
förtrogenhet med en informell samtalsstil. Däremot krävs i denna kom-
munikativa verksamhet inga sociala förmågor. Syftet med kundmötet är 
inte att utveckla en ömsesidig förståelse. Det är fråga om korta anonyma 
möten där den anställda och kunden inte förväntar sig att samtala med 
varandra igen, vilket leder till att samtalets eventuellt sociala värden 
underordnas informationsöverföringen (jfr Abiala 2000). Detta utgör en 
stor skillnad från andra former av kommunikativa servicearbeten där 
kundmötet sker ansikte mot ansikte. Till skillnad från dessa prioriteras inte 
samhörighet. Det gör att den sociala och kommunikativa kompetens, som i 
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andra servicearbeten tillmäts förmåga att öka arbetets kvalifikationsgrad, 
inte kommer till sin rätt.  

Sammanfattning 

Den förväntade strukturen på kundsamtalen, baserad på verksamhetens 
materiella och ideologiska inramning, infrias inte helt. Till att börja med är 
inte alla samtal exakt likadana. Det förekommer avvikelser, som jag har 
beskrivit som kommunikativa dilemman. I kapitlet har fyra sorters dilemma 
urskiljts. För det första språkliga dilemman, som uppstår när interaktionen 
försvåras på grund av att det råder språkförbistringar. Det kan vara kun-
derna som har bristande uttal alternativt svenskkunskap, men problemen 
kan också uppstå om telefonistens svenskkunskap är bristfällig. För det 
andra finns sociala dilemman. När kundsamtalen kräver mer tid, antingen i 
form av sällskaplighet eller utskällningar, kan problem uppstå på grund av 
att effektiviteten är överordnad. För det tredje finns tekniska dilemman. Det 
handlar om dels de krav som telefonen ställer på bra täckning, tydlig 
artikulation och utfyllnadsljud, dels bokningssystemets design som bland 
annat innebär att telefonisten måste vara observant på snarlika gatunamn. 
Slutligen har jag redogjort för geografiska dilemman, som uppstår i 
samband med bristande lokalkännedom. Telefonisternas geografiska kun-
skap om Stockholm är i en del av samtalen otillräcklig. 

För att kunna uttala mig om arbetet i termer av kvalifikation undersöktes 
telefonisternas improviserade ageranden. I kommunikationsträningen som 
hör till arbetet utbildas telefonisterna i såväl effektivitet som ett trevligt be-
mötande. Det visade sig dock att båda dessa samtalsnormer är möjliga att 
omförhandla. De uttryckliga instruktionerna, exempelvis styrning av sam-
talets ordningsföljd och namnpresentation, undviks ofta. De mindre 
explicita instruktionerna, såsom småprat och lirkande med besvärliga kun-
der, undviks ännu oftare. Detta pekar på en viss flexibilitet i det mekaniskt 
organiserade arbetet.  

I kapitlet framhölls särskilt avsaknaden av småprat, vilket kan bero på en 
osäkerhet vad gäller den önskade informella samtalsstilen. Telefonisterna 
väljer bort den aspekten av ett trevligt kundbemötande och istället framstår 
en annan servicenorm vägleda arbetet: ”normen om korrekthet”. Det är 
med lugn och noggrannhet som kundernas ärenden hanteras. Även detta 
kan uppfattas som en servicegest gentemot kunderna, eftersom deras bok-
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ningsärenden utförs med omsorg. På samma gång tillfredsställs verksam-
hetens övergripande målsättning om korrekta bokningar.  

Social och kommunikativ förmåga förefaller därför inte vara en betydan-
de del av arbetet. I själva verket framstår tålamod som den mest användbara 
kompetensen. Arbetet kan därför inte i någon stor utsträckning beskrivas 
som utmanande och kvalificerat.   

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

153 

KAPITEL 7 
Kommunikationsrummet 

I tidigare kapitel har jag redogjort för kommunikationsarbetes materiella och 
organisatoriska inramning (kapitel 4), arbetets ideologiska styrning (kapitel 5) 
och kommunikationsmötet mellan telefonister och kunder (kapitel 6). I detta 
avslutande analyskapitel undersöker jag vad kommunikationsarbetet betyder 
för de anställda, i relation till det geografiska och kulturella avståndet. 
Avståndet manifesteras av utlokaliseringen och till stor del ägnas kapitlet åt 
att diskutera denna, ur olika synvinklar. I Linells uppdelning av verksamhets-
typers olika dimensioner, kallas den nivå som fokuserar på omständigheter 
utanför verksamheten för den sociokulturella omgivningen (2011, s 161). Han 
begränsar dock dimensionen till att placera den undersökta verksamheten i 
relation till andra närliggande verksamheter. Jag behöver ett bredare begrepp, 
som inkluderar alla sociala relationer som möts och ger mening åt arbets-
platsen. Platser konstrueras genom en kombination av sociala, politiska, 
ekonomiska och kulturella kopplingar. Därför har jag valt att kalla denna del 
av analysen för den rumsliga dimensionen. Begreppet rum ska uppfattas i 
linje med Doreen Masseys (1994) argumentation att platser inte är avgrän-
sade och oföränderliga, utan de tar form av den unika kombination av rela-
tioner som genomkorsar dem. Platser får sin betydelse utifrån förbindelser 
med andra, både lokala och globala, miljöer.  

Ofta analyseras rumsliga förhållanden ur antingen ett politisk-
ekonomiskt makroperspektiv, med fokus på klass, arbete och orättvisor i det 
globala samhället eller ur ett kulturellt mikroperspektiv där uppmärksam-
heten riktas åt hur människor aktivt konstruerar hybrida identiteter. Båda 
angreppssätten har (i sin renodlade form) kritiserats. I det första perspekti-
vet tenderar individers aktiva meningsskapande att åsidosättas, medan det i 
det andra istället finns en benägenhet att bortse från strukturella begräns-
ningar (Flew 2007; Ong 1999). Jag strävar efter att förena makro- och 
mikronivån, på samma sätt som görs i avhandlingen i övrigt. 
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Kapitlet är upplagt så att jag inledningsvis, relativt utförligt, beskriver 
utlokaliseringsprocessen och de incitament som låg bakom denna. Därefter 
undersöks, i två separata delar, vad utlokaliseringen har för betydelse för 
den mening som de anställda tillskriver arbetet. Det är de aspekter telefo-
nisterna finner relevanta i förhållande till den transnationella förbindelsen 
som definierar det utlokaliserade kommunikationsarbetet (jfr Linell 2011; 
Savage, Bagnall & Longhurst 2005). I den första av dessa delar anknyter jag 
till omständigheter relevanta i det lokala kommunikationsrummet och i den 
andra delen fokuserar jag på det utvidgade kommunikationsrummet. Kapit-
lets uppdelning består alltså av först en övergripande beskrivning och sedan 
de anställdas uppfattningar (ur två synvinklar), vilket är avsett att 
understryka vikten av att kombinera politisk-ekonomiska perspektiv med 
det aktiva meningsskapandet. 

Åtskillnaden mellan det lokala och det utvidgade rummet är endast 
analytisk. Den lokala platsens mening kan inte avgränsas till enbart lokala för-
hållanden utan är, liksom det utvidgade rummet, avhängig gränsöverskri-
dande processer. På motsvarande sätt är utvidgade, globala processer 
beroende av lokala erfarenheter (Andersson 2006; Massey 1994, 2004). 
Anledningen till att jag skiljer på nivåerna är att olika slags betydelsebärande 
relationer kan urskiljas på dem. Det lokala rummet, platsen där de sitter och 
arbetar, utmärks av relationer till övriga personer i rummet och till det om-
givande samhället. Det utvidgade rummet inkluderar kopplingar till avlägsna 
platser, i det här fallet särskilt Sverige. De relationerna utmärks inte av en 
omedelbar närvaro utan är medierade. De har ”ryckts upp” ur en kontext och 
förts till en annan (jfr Meyrowitz 1985; Tomlinson 1999, 2003), vilket innebär 
att helt andra betydelsebärande element tillkommer. Min utgångspunkt är 
med andra ord att kommunikationsarbetet tillskrivs en identitet som är 
grundad i förhållande till såväl närliggande som avlägsna miljöer.  

Utlokaliseringsprocessen 

På ett makroplan är utlokaliseringen en följd av det ekonomiska system som 
dominerar i det globala samhället. Som jag skrev i kapitel 2 är den nya 
ekonomin geografiskt gränslös och expansiv till sin natur: kapitalistiskt 
drivna verksamheter är tvungna att expandera. Processen att ständigt öka 
kapitalackumulationen är inte möjlig att bryta i rådande ekonomiska sys-
tem. Det är en rumslig rörelse, i och med att produkter tillverkas på en 
plats, med kapital från en annan, anställda som kommer från en tredje, för 
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att sedan säljas på en fjärde (Harvey 1990, 2011). Ett annat sätt att beskriva 
den rumsliga rörelsen i förhållande till utlokaliseringsprocesser handlar om 
den nya ekonomins tendens åt kortsiktighet och tillfälliga kontrakt. Verk-
samheter som en gång varit villiga att utlokalisera, av kostnadsbesparings-
skäl, kan vara benägna att göra de igen (Collins 2002; Mosco 2005).  

Men naturligtvis är det så att utlokaliseringsprocesser delvis skiljer sig åt, 
beroende på de unika omständigheter som utspelar sig i varje enskilt fall. I 
det som följer beskrivs de omständigheter som gäller för TaxiKurirs utloka-
lisering av verksamhet till Lettland.  

Lettland som etableringsland 

I Svenskt Näringslivs statistik över löneutveckling kan man utläsa att 
Lettland år 2010 (i skrivande stund den senast utkomna) låg på fjärde plats 
nerifrån vad gäller ”lön för arbetad tid” i en jämförelse mellan alla Europas 
länder.1 Räknar man ”total arbetskraftskostnad”, det vill säga förutom lön 
för arbetad tid även ”lön för ej arbetad tid” (kostnad för semester, helg-
dagar, oregelbunden bonus och naturaförmåner) samt för arbetsgivar-
avgifter halkar Lettland ner till tredje plats nerifrån. Som en jämförelse 
ligger Sverige bland de mest kostnadskrävande, åtminstone gällande den 
totala arbetskraftskostnaden (för enbart lön ligger Sverige långt under tät-
gruppen). Det intressanta för företag som utlokaliserar är förstås den totala 
arbetskraftskostnaden och för Lettlands del låg den år 2010 på 53 SEK för 
arbetad timme, medan kostnaden i Sverige var 328 SEK. Det hade varit 
intressant att se jämförande siffror från år 2005 då callcentret öppnade, men 
löneutvecklingen mellan åren 2003 och 2008 saknas i statistiken. År 2003 
var summan dock så låg som 22 SEK för total arbetskraftskostnad per 
arbetad timme i Lettland att jämföra med Sveriges 278 SEK. Det är en 
markant skillnad mellan länderna och det är lätt att förstå de ekonomiska 
bevekelsegrunderna som ligger bakom en utlokalisering.  

Sverige är, att döma av den svenska regeringens hemsida, en viktig 
handelspartner för Lettland. Sverige har en stor företagsnärvaro i Lettland 
och står för en betydande del av de utländska investeringarna. Cirka 400 
svenskrelaterade företag beräknades år 2012 vara verksamma i landet. Fem 
procent av den lettiska exporten gick till Sverige (vilket gjorde Sverige till 
den femte viktigaste exportmarknaden) medan fyra procent importerades 
från Sverige (vilket placerade Sverige som nummer sju av importländerna). 

 
1 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00027/Fakta_om_L_ner_och_A_ 
27538a.pdf (2012-02-06).  
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Svenska banker, detaljhandels- och telekomföretag finns tydligt närvarande 
i landet men också många andra företag. Särskilt bankerna (Swedbank, SEB 
och Nordea) utmärker sig genom att ha hela 50 procent av den lettiska 
marknaden.2 

Fram till år 2008 hade Lettland ett kraftigt ekonomiskt uppsving, men de 
höga inflationsnivåerna och stora löneökningarna medförde allvarliga 
konsekvenser då den globala finanskrisen 2008/2009 drabbade landet. Lett-
land fick akuta problem och tvingades vända sig till EU och IMF, som be-
viljade stora lån med villkoret att den lettiska regeringen skulle genomföra 
en sträng stabiliseringsplan för att stärka den finansiella sektorn. Rege-
ringen införde kraftiga löne- och kostnadssänkningar i syfte att återvinna 
konkurrenskraften, något som gav positiva utslag i statsbudgeten. Eko-
nomin började växa igen, mycket snabbare än förväntat. Under 2011 var 
tillväxten över fem procent, framförallt beroende på en stärkt tillverk-
ningsindustri och export.3 När jag var i Riga 2009 var landet dock ännu i 
den akuta fasen av den ekonomiska krisen vilket, som jag kommer att 
understryka, på många sätt påverkade intervjupersonernas uppfattningar 
om arbetet.  

Svenska företag som önskar få hjälp med etablering i Lettland kan, som 
TaxiKurir gjorde, kontakta Svenska Exportrådet i Lettland4. Det är en orga-
nisation med målet att underlätta för svenska företag att etablera sig och 
växa internationellt. Svenska Exportrådet ägs gemensamt av den svenska 
staten och näringslivet. Eftersom Östeuropa är en bred marknad kommer 
de in med expertis och stöttar företag inledningsvis, bland annat informerar 
de om konkurrens och kostnader. Exportrådet arbetar också med att 
marknadsföra Lettland i Sverige, genom att visa upp de fördelar landet har 
att erbjuda. Generellt brukar de, enligt den intervjuade chefen vid Export-
rådet, informera svenska företag och journalister att Lettland är en 
närliggande marknad, att den kan erbjuda snabb leverans (till skillnad från 
om företaget etablerar filial i Asien), har liknande arbetskultur, utbildad och 
kompetent arbetskraft samt att där finns en positiv uppfattning om Sverige 
generellt (det sistnämnda trots att Sverige fått ett något sämre rykte på 
grund av hur de svenska bankerna i landet hanterade finanskrisen 2008/-
2009). Han tog inte upp det fördelaktiga kostnadsläget, men det är förmod-

 
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/24/93/3f043f9f.pdf (2013-10-21). 
3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/24/93/3f043f9f.pdf (2013-10-21). 
4 Svenska Exportrådet har under 2013 bytt namn till Business Sweden – the Swedish 
Trade & Invest Council, se http://www.business-sweden.se/ (2013-11-20).  
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ligen inget de behöver informera om eftersom Exportrådet förhandlar med 
företag som redan har ett intresse av att utlokalisera. 

Svenska Exportrådet eftersträvar också att svenska företags närvaro i 
Lettland uppmärksammas lokalt, allt för att underlätta kontakten. Som 
exempel på hur det kan gå till berättar chefen att veckan innan intervjun 
gjordes (september 2012) var Exportrådet involverade i TaxiKurirs öppnade 
av ytterligare ett callcenter, i Daugavpils som ligger i östra Lettland. En 
viktig del i deras arbete bestod av att övertyga borgmästaren att närvara vid 
öppningsceremonin. Om borgmästaren är där skapas rubriker, vilket ger 
positiva signaler. Det han berättar ligger i linje med det Buchanan (2002) 
skriver om hur viktigt det är för både det lokala näringslivet och politikerna 
på orten att det lokalt sprids en bild av de fördelar som etablerandet av call-
center medför, det vill säga att regionen kommer att blomstra på grund av 
fler arbetstillfällen och större närhet till ”metropoler”. Genom sådana posi-
tiva framtidsutsikter hoppas man att lokalbefolkningen ska bli välvilligt 
inställd till arbetsplatserna, trots eventuellt dåliga arbetsvillkor. 

Upphandling av tjänst 

Callcentret i Riga öppnade år 2005. Den tidigare chefen för TaxiKurir i 
Sverige, som jag intervjuade sommaren 2008, berättar att callcentret i Riga 
var tänkt som en långsiktig investering. Det tar tid att bygga upp en fullgod 
verksamhet och de hade inga planer på att flytta till ett billigare land. Inter-
vjun med honom gjordes precis innan finanskrisen slog till, medan 
Lettlands ekonomi ännu gick mycket bra och löneutvecklingen steg kraftigt. 
Ändå var planen att stanna i Riga:  

Intervjuare: Nu då lönerna höjs, börjar ni fundera på nya ställen? Eller 
kommer ni att hålla fast vid Lettland? 

Chef: Ja alltså vi kommer inte att dra oss därifrån i alla fall. Den 
verksamheten vi har där har ju tagit väldigt lång tid att bygga upp, så att 
nej. […] Det är klart att lönerna har ökat våldsamt den sista tiden, det är 
ju en enorm inflation, men där har vi tyckt att det är bättre att vi är lite 
kalla. Det kan ju inte fortsätta i all oändlighet. 

Men de kan inte styra över Färdtjänsts verksamhetsmål, som till stor del 
handlar om en strävan att hålla kostnaderna nere. Såsom myndighet 
omfattas Färdtjänst av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och måste, 
som andra statliga myndigheter, kommuner och landsting, följa vissa upp-
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handlingsregler. Dessa ska säkerställa att de offentliga medlen som 
finansierar offentliga tjänster används på bästa sätt, det vill säga hjälpa den 
upphandlande myndigheten att ”göra bra affärer”.5 I förfrågningsunderlaget 
som Färdtjänst inbjöd de olika leverantörerna att lämna anbud på vid 2012 
års upphandling6 framgår under rubriken ”Tilldelning” att den leverantör 
som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att tilldelas 
kontraktet för färdtjänstbeställningarna. I offentliga upphandlingar kan 
utvärderingsgrunden vara antingen ”lägsta pris” eller ”det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet”. Om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet upp-
ges som grund förbinder man sig att ange ytterligare utvärderingskriterier, 
vilket man inte behöver då lägsta pris är utvärderingsgrund.7  

De ytterligare utvärderingskriterier som ställs ifrån Färdtjänst i 
förfrågningsunderlaget gäller i huvudsak sådant som bedömer verksam-
hetens lämplighet ur en praktisk synvinkel, såsom att personalkapaciteten 
ska vara tillräckligt hög och att man har tidigare erfarenhet av liknande 
verksamhet. Detta är aspekter som lyfts fram som viktiga i LOU.8 Men de 
säger inte mycket om vilken servicenivå leverantören bör eftersträva. Det 
enda i förfrågningsunderlaget som granskar leverantörens lämplighet ur ett 
serviceperspektiv är en ”referensutvärdering” där leverantörerna själva be-
dömer sin nivå på kundbemötande, kommunikationsförmågor med mera. 
Det går inte att i detta urskilja några fastställda krav. Vad som räknas som 
”bra affärer”, enligt den svenska statens upphandlingsregler, handlar till 
största delen om ekonomiska faktorer, vilket åskådliggör närheten mellan 
politik och ekonomi. 

I det tecknade avtalet med TaxiKurir9 uppges däremot krav, som i stort 
handlar om leverantörens (TaxiKurir) skyldighet att följa myndighetens 
(SL:s) riktlinjer angående socialt ansvarstagande. Det viktigaste kravet i 
sammanhanget gäller dock svenskkunskaperna. Enligt avtalet har Färdtjänst 
rätt att kräva att språket testas och telefonisterna måste då uppnå minst 
godkänt i tal och hörförståelse, motsvarande nivå C1 i Europarådets nivå-
skala för språk. 

 
5 http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf, s 6 
(2012-12-05). 
6 ”SL:s förfrågningsunderlag, 2012-01-18”. 
7 http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf, s 15 
(2012-12-05). 
8 http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf, s 15 
(2012-12-05). 
9”SL:s upphandlingsavtal med TaxiKurir, 2012-05-03”. 
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Språkkunskapen värderas högt av Färdtjänst, vilket framgår bland annat 
av att i en tidigare upphandling, som gällde de 30 procent som företaget 
Samres hade haft, gick uppdraget över till det Malmö-baserade service-
företaget ISS. Samres, med callcenter i Estland och Moldavien, bedömdes 
inte klara de skärpta språkkraven, varpå ISS vann upphandlingen trots det 
högre löneläget i Malmö. I intervjun med Färdtjänsts affärsförvaltare får jag 
veta att en bokning med en svensk telefonist kostar 15–20 kronor, medan 
en bokning i Riga går på 7 kronor (och sannolikt ännu mindre i Molda-
vien). God språkförmåga vägde alltså i detta beslut tyngre än ekonomi, 
vilket pekar på den relativt stora betydelse som tillmäts språkförmåga i 
branscher där kommunikationen är central (jfr Mosco 2005).  

TaxiKurirs utlokalisering 

Då jag återvände till Riga 2012 hade TaxiKurir vunnit upphandlingen (i 
konkurrens med bland andra Samres som sökte igen). Men priset var högt, 
enligt chefen på callcentret i Riga. De var tvungna att skära 20 procent av 
sina kostnader. Hon berättar att den omfattande omorganisationen var på-
frestande för de anställda och att det var anledningen till att jag nekades 
återvända till callcentret för uppföljande intervjuer: 

Chef: Jag kan ju berätta lite om situationen, varför jag inte ville att du 
kommer över till oss. Vi hade lite så där stämning på grund av att vi 
håller på att omorganisera just för att optimera kostnader, göra det mer 
effektivt. Eftersom i den nya upphandlingen, för att kunna vinna den, 
var vi tvungna att gå ner ungefär 20 % på priset. 

Intervjuare: Vad gör ni för att kostnadseffektivisera? 

Chef: Ja, vi hyr ju lokalen i Daugavpils. Vi tar in mer personal där istället 
för att ta in nya i Riga. Och sen dom som jobbar i Riga, vi försöker tajta 
till schemat så att det verkligen ringer hela tiden. Vi har nya mål när det 
gäller effektivitet och inloggad tid och sånt. […] Vi har ju bara färd-
tjänsten [som kund] och där kommer dom inte vilja betala mer. Men det 
är ju klart, såna situationer blir ju inte bra för personalen. Men nu har 
det i alla fall lugnat ner sig och det är lite bättre situation för vi är nästan 
färdiga med det. Och dom som tyckte att det här var inte OK, det var väl 
några som slutade, men dom flesta stannade kvar. 

När jag gjorde mitt fältarbete 2009 var chefen märkbart stolt över call-
centret. Den stoltheten syntes inte då jag träffade henne 2012. De ekono-
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miska villkoren som ställdes i och med upphandlingen var uppenbart 
betungande även för henne. Trots att hon är chef kan hon inte styra över 
politisk-ekonomiska realiteter. Ändå måste hon motivera dem för sin 
personal. Kanske är sådant särskilt besvärligt om chefen, som på denna 
arbetsplats, har sitt skrivbord i samma rum som de anställda. 

Åtstramningen bestod alltså huvudsakligen av effektivisering av arbets-
processen och öppnandet av en ny filial i Daugavpils i östra Lettland, som är 
billigare än Riga. Anledningen till att det blev just den staden är att man kan 
studera svenska på universitet där. Chefen i Riga ansvarar även för call-
centret i Daugavpils. Hon säger att tanken på att öppna ett callcenter i 
Daugavpils hade funnits länge, men den förverkligades först det året: 

Chef: Det här med Daugavpils, den tanken hade vi haft sen början, att 
Riga kanske inte är det enda alternativet. […] Vi har insett att vi i Riga 
inte kan bli så mycket mer om vi vill behålla samma kvalitet på svenska 
och därför tittade vi på alternativ. I Daugavpils har dom universitet där 
dom tar in studenter varje år men i Riga på universitetet tar dom in vart 
fjärde år. Och det är väldigt hög nivå på universitet där [i Daugavpils] på 
svenskautbildningen. 

Hon berättar vidare att tanken är att nyanställningar hädanefter kommer att 
ske i Daugavpils, som vid öppnandet 2012 hade tio anställda att jämföra 
med Rigas sextio anställda vid samma tid. Ingen i Riga kommer att tvingas 
gå, men verksamheten kommer att avveckla sig själv med tiden. Exakt så 
resonerade den svenska chefen på TaxiKurir i Stockholm år 2008 då det 
gällde utlokaliseringen till Riga: ingen i Stockholm skulle avskedas, men 
ingen skulle heller nyanställas. Långsiktigheten vad gäller callcentret i Riga, 
som den tidigare chefen talar om i intervjun 2008, hänger alltså på en skör 
tråd. Det överensstämmer med vad andra forskare lyfter fram angående den 
nya ekonomins dragning åt kortsiktighet och tillfälliga kontrakt (se t ex 
Collins 2002; Sennett 1999; Standing 2013). I intervjun med fackföreningen 
LSAB:s vice ordförande framkommer samma farhåga. En nackdel med 
utländska företag är enligt henne den osäkerhet gällande långsiktigheten 
som medföljer. De har en gång varit villiga att utlokalisera delar av 
verksamheten av kostnadsbesparingsskäl och kan därför vara benägna att 
göra de igen.  

Men kortsiktigheten är inget som telefonisterna uttrycker oro för i 
intervjuerna. Visserligen genomfördes intervjuerna innan filialen i Daugav-
pils öppnade, vilket innebär att de inte hade någon vetskap om att deras 
arbetsplats eventuellt kommer att upphöra. Intrycket jag fick var dock att de 
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inte föreställde sig en längre tid på denna arbetsplats. Arbetet uppfattades 
som lämpligt för en student. Och som ett tillfälligt arbete fanns det mycket 
som uppskattades. Exempelvis svarar en telefonist, på frågan vad det sämsta 
med arbetet är, att hon inte kan komma på något dåligt: 

Intervjuare: Vad skulle du säga är det sämsta med jobbet? 

Telefonist: Hm … jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt (skrattar). 
Men för mig det har varit nästan bara plus den här jobb. Det är ju bra att 
du kan lyssna och träna lite språk, att du hör jättebra. Därför att innan 
den här jobb jag hade problem att höra vad svensk människor säger, 
men nu jag kan tala med 80-nånting kvinna och förstå vad hon säger. Så 
det är bra. 

Intervjuare: Men tror du att du kommer jobba i många år eller? 

Telefonist: Nej jag tror det är perfekt jobb för student. Inte för att stanna 
här i nästan hela liv. Jag vill ändra nåt men inte så fort. Jag har inte hittat 
nåt bättre ännu. 

Trots telefonistens bedömning av arbetet som lämpligast för en kortare 
tidsperiod, arbetade faktiskt hälften av de åtta intervjuade telefonisterna 
kvar då jag återvände till Riga 3 år senare, berättar chefen för mig (dock inte 
denna telefonist). Av dem som slutat hade två flyttat till Sverige (däribland 
den svenska telefonisten), en hade flyttat till ett annat europeiskt land och 
en hade sökt sig till ett annat liknande arbete.  

För att sammanfatta har jag, i min beskrivning av TaxiKurirs utlokali-
seringsprocess, framhållit att den i hög grad beror på att det är ekonomiskt 
lönsamt. Både för företaget och för den upphandlande myndigheten 
(SL/Färdtjänst) är det lönsamt. Det lönsamma ligger bland annat i de 
mycket lägre arbetskraftskostnaderna. Ekonomins centrala betydelse är 
dock inte enbart en följd av vinstintressen, utan också en konsekvens av 
politisk styrning. Lagen om offentlig upphandling (LOU) kräver att offen-
tliga myndigheter väljer en ekonomiskt fördelaktig leverantör. Andra 
politiska incitament, som varit aktuella i anslutning till just denna utloka-
lisering, utgörs av bistånd från den delvis statligt ägda organisationen 
Svenska Exportrådet, vars verksamhet går ut på att underlätta för svenska 
företag att förlägga verksamhet utomlands. Men viktigt att påtala är att 
ekonomin inte är den enda betydelsefulla aspekten. Goda språkkunskaper 
vägs in då tilldelning av uppdraget fördelas. Detta kan betraktas som en 
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skillnad från utlokalisering av arbete där kommunikationen spelar en 
mindre roll för affärsverksamheten (jfr Mosco 2005).  

I det som följer ska jag granska de anställdas uppfattningar av att arbeta 
på en utlokaliserad verksamhet. Det är deras uppfattningar som tillskriver 
kommunikationsarbetet mening. Platsers innebörder är inte statiska och på 
förhand givna, utan bebos av människor som aktivt skapar platsernas 
betydelse (jfr Savage, Bagnall & Longhurst 2005).  

Det lokala kommunikationsrummet 

I kapitlets inledning skrev jag att det egentligen inte går att skilja på lokala 
förhållanden och de som jag valt att kalla utvidgade (det vill säga ”globala”), 
eftersom alla platser har förbindelser med andra miljöer. Enligt Massey 
(1994, 2004) är föreställningen att identiteter (både hos människor och 
platser) skulle kunna fastställas uteslutande från lokala förhållanden 
essentialistisk. Betydelse skapas alltid i relation till något annat. Mitt försök 
att urskilja de betydelsebärande elementen i det lokala rummet ska inte 
uppfattas som att de är oberoende av yttre kopplingar. Allt på denna arbets-
plats är i högsta grad beroende av förbindelsen till en annan plats, Sverige, 
eftersom arbetet inte skulle existera utan den förbindelsen. Anledningen till 
att jag skiljer på betydelserna på en lokal och på en global nivå är att de 
tillför platsen helt olika slags betydelser.  

Ekonomisk trygghet 

I intervjuerna ställde jag en fråga om vad telefonisterna anser vara det bästa 
med arbetet. I tre av intervjuerna besvaras frågan med aspekter som har att 
göra med ekonomiska villkor. Det är den höga lönen, trygga anställningen 
och den av företaget betalade privata sjukförsäkringen som lyfts fram:  

Intervjuare: Vad tycker du är det bästa med det här jobbet? 

Telefonist: Vad är det bästa? Lönen (skrattar). Nej men alltså det är ju 
självklart. […] Det är ingenting som stör mig, men det är ingenting som 
jag blir glad över så där. Jag är här för att kunna överleva. In the end 
what it all comes to det är cash ändå, på nåt sätt. Så jag ska vara ärlig och 
säga det, det är klart att det är pengarna. 

En annan telefonist: Det är tryggt att jobba här, speciellt i den här tiden. 
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En tredje telefonist: Alltså vi får lön i tid, vi får exakt rätt lön, och det 
betalas skatt och sociala avgifter för oss. Och jag menar dom allra, allra 
flesta företag här fuskar ju med sånt. […] Plus att du har sjukförsäkring 
och sånt.  

Att de ekonomiska arbetsvillkoren uppskattas framgår även i de andra 
intervjuerna, dock inte som svar på just den frågan. I själva verket är det 
den oftast framförda uppfattningen om vad som är bra med arbetet. Ett par 
av de intervjuade telefonisterna berättar att de hade provat andra arbeten 
(eftersom detta var monotont) men att de återvänt till callcentret, uttryck-
ligen på grund av de ekonomiska villkoren. Av en annan telefonist, en av 
dem jag åt lunch tillsammans med, får jag veta att hon försörjde både 
mamman och pojkvännen (båda arbetslösa) på sin lön, som hon var mycket 
nöjd med.  

Detta anser jag bör ses mot bakgrund av den ekonomiska krisen som 
Lettland befann sig i vid tillfället för intervjuerna. Chefen berättar för mig 
att 2005, när callcentret öppnade och Lettlands ekonomi var på uppgång, 
hade det varit betydligt svårare att få tag på personal än vad det var när jag 
var där. Det berodde på att 2005 var tillgången på arbeten god och detta 
arbete ansågs inte tillräckligt lockande för de ofta högutbildade personer 
som TaxiKurir, på grund av svenskkunskapen, efterlyser. Det var anled-
ningen till att de erbjudit den förmånliga svenskutbildningen, som jag skrev 
om i kapitel 5. Men under krisåret 2009 sänktes lönerna drastiskt runt om i 
landet och arbetslösheten steg.10 Under sådana omständigheter kan sanno-
likt en arbetsplats som erbjuder ekonomiskt tillfredsställande villkor fram-
stå som ett bra alternativ, oavsett hur monotont arbetet är organiserat. 
Detta antagande finner jag stöd för i den uppföljande intervjun med chefen 
2012. Jag fick då veta att företaget åter börjat få problem med att rekrytera 
ny personal, vilket kan betraktas i ljuset av att den lettiska arbetsmarknaden 
börjat återhämta sig.11 Den mening som skapas i det lokala rummet vad 
gäller de ekonomiska arbetsvillkoren är med andra ord, på ett mycket 
konkret sätt, historiskt situerad. 

Att den omgivande ekonomiska osäkerheten har stor betydelse för 
telefonisternas uppfattning av arbetet framgår också av svaren på frågan om 
vad de anser om utlokalisering (som jag i intervjuerna kallade outsourcing). 
Det visade sig att de uppskattar att företag utlokaliserar arbete till Lettland: 

 
10 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/24/93/3f043f9f.pdf (2013-10-21). 
11 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/24/93/3f043f9f.pdf (2013-10-21). 
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Intervjuare: Vad tycker du om outsourcing? 

Telefonist: Jag tror det är bra att vi kan ha jobb därför, om det skulle 
vara inget sånt ställe som TaxiKurir här i Riga, kanske jag skulle vara i 
den raden som är utan jobb nu. Så det är bra att det finns sånt ställe att 
man kan jobba.  

En annan telefonist: Ja … om man jämför med den situation idag som 
vi har här, det är ju också ganska bra, bra lön även för oss här. Okej om 
man jämför den med Sverige så är den inte kanske så hög men ändå, det 
räcker ju i alla fall för att leva. Jag tycker att det är bra, det är en 
möjlighet för oss här. 

En tredje telefonist: (suckar) Egentligen inte. För att det ÄR ju lite 
exploatering, visst är det det. Men å andra sidan är ju vi tacksamma för 
att få jobb.  

En fjärde telefonist: Ja men vad kan man göra. Det är ju bra att vi är 
fortfarande här och betalar skatter till den här staten. Det är ju många 
som bara åker utomlands och söker jobb där. Men det här jobbet ger oss 
möjlighet att stanna i Lettland, man kan titta på det så. 

En femte telefonist: Alltså kan man svenska så är man jätteglad att det 
[callcentret] finns här, för du tjänar ju ändå, alltså många här [i Lettland] 
har ju väldigt, väldigt låga löner. Det går ju inte att klara sig på. Här är ju 
bättre än så, flera gånger bättre. Jag tycker kan man svenska så är det ju 
ett bra jobb att komma till.  

Citaten är intressanta ur flera synvinklar. För det första är frågan ledande, så 
till vida att det är underförstått vad min inställning är. Trots detta försvarar 
de systemet och pekar på de arbetstillfällen som medföljer. Tack vare 
utlokaliseringen (och den tillfredsställande lönen) kan de försörja sig, till 
skillnad från många andra i Lettland. För det andra visar citaten att de är 
medvetna om att TaxiKurir utlokaliserat arbetet på grund av att Lettland är 
ett låglöneland och de hyser blandade känslor inför det. Telefonisterna vet 
att arbetet är lågt värderat i Sverige, men de är samtidigt i behov av för-
sörjning. Båda dessa dilemman lyfts fram även i annan forskning. Call-
center placeras ofta strategiskt där arbetslösheten är hög och, på grund av 
det, eftertraktade arbetsplatser. Det leder till att anställda fylls med tvetydiga 
känslor av dels otillfredsställelse med arbetsuppgifterna, dels tillfredsställel-
se av att tillhöra den lilla skara som har ett arbete (se t ex Buchanan 2002; 
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Mirchandani 2004; Rideout 2007). Men i citaten märks också en tredje 
viktig aspekt, nämligen en föresats om social solidaritet (fjärde citatet). Det 
ses som bättre att stanna i Lettland och betala skatt där, än att flytta 
utomlands i sökandet efter ett lämpligt arbete. Utlokaliseringen erbjuder 
med andra ord möjlighet att bidra till det lokala samhällets utveckling. 

Att de ekonomiska villkoren uppges vara goda är intressant. Annan 
forskning har visat att arbete på callcenter utmärks av, för det första, 
otrygga anställningsvillkor: arbetsgivare föredrar korttidskontrakt på grund 
av att det öppnar för flexibel bemanning samt kringgår kostnader för sociala 
försäkringar. För det andra anmärks på otrygga löner: även om lönen kan 
vara förhållandevis bra är den ofta kopplad till olika former av prestations-
mätningar, vilket ger upphov till stress (Baldry et al. 2007; Brophy 2010; 
Buchanan 2002; Remesh 2008; Rideout 2007; Taylor & Bain 2005). Värt att 
påpeka är att den forskning jag refererar till gällande detta är utförd i såväl 
Europa, Canada och Indien. Det handlar alltså inte bara om Indien, som 
ibland pekas ut som synnerligen oförmöget vad gäller att tillvarata anstäl-
ldas intressen (se t ex Remesh 2008; Taylor & Bain 2005; Upadhya 2008). 

På detta callcenter ges jag en annan bild. Här beskrivs de ekonomiska 
villkoren som mycket tillfredsställande. Jag får höra att lönen är hög (även 
om jag inte får veta hur hög trots att jag ibland ställer frågan, utan de svarar 
svävande, ”mer än en lärarlön”, ”över medellön” och så vidare) och den är 
inte heller kopplad till bonussystemet, som jag redogjorde för i kapitel 4. De 
anställda får lön för utfört arbete. Utöver det tillkommer en bonus om de 
varit inloggade minst 82 procent av arbetsdagen. Inte heller är anställnings-
kontrakten osäkra. Kontrakten är i stor utsträckning i form av tillsvidare-
anställningar. Av de 55 personerna som arbetar på callcentret har 35 en fast 
anställning. En majoritet av de anställda, 60 procent, arbetar heltid. Dess-
utom garanteras de alla sociala försäkringar som anställda (enligt lettisk lag) 
har rätt till.  

Bilden skiljer sig alltså från annan forskning om callcenter. Anledningen 
till det är, menar jag, en följd av att callcentret ligger i Lettland och har 
behov av svenskspråkig personal. Här krävs kunskap i svenska, vilket dis-
kvalificerar de flesta i Lettland. Alltför mycket kan villkoren inte försämras, 
eftersom det då skulle bli mycket svårt att rekrytera ny personal. Som tecken 
på detta kan nämnas att TaxiKurir under krisåret 2009, när det genomför-
des omfattande lönesänkningar på arbetsplatser runt om i Lettland, valde att 
avstå från lönesänkningar. De ville uppfattas som ”schyssta” arbetsgivare: 
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Chef: Det som vi gjorde i år [2009], om man tittar på resten av Lettland 
där alla fick en lönesänkning med upp till 20 procent eller minst 10, 15 
procent, det vi gjorde var att vi behöll samma nivå, vi tyckte att det var 
schysst. Vi ska ha dom lönerna och vi vill inte att dom [anställda] blir 
missnöjda eller så. 

Det var naturligtvis möjligt tack vare att det är en svensk koncern med 
möjlighet att skjuta till pengar. Att TaxiKurir inte genomförde lönesänk-
ningar bekräftas av en av telefonisterna jag talade med, som också berättar 
att TaxiKurir ännu erbjöd sjukförsäkring, till skillnad från många andra 
företag i Lettland under krisen:  

Telefonist: Lönen är ju bra här om man jämför med andra ställen, och 
jag vet inte om dom [andra ställen] har förs … hur säger man? 

Intervjuare: Försäkring? 

Telefonist: Försäkring ja, fortfarande. 

Intervjuare: Du menar sjukförsäkring? 

Telefonist: Ja. Det är ju nånting som dom tar bort på dom flesta ställen 
idag. 

Intervjuare: För att det är kris? 

Telefonist: Ja. Dom bara tar bort det. Man sänker ju löner också. Jag 
försökte jobba på en svensk bank också, där känns det att man erbjuder 
lägre löner nu när det är kris eftersom man KAN erbjuda lägre löner. 
Inte för att man inte kan betala högre löner, utan bara för att alla 
erbjuder lägre löner nu. 

Intervjuare: Hur är det här? Har dom sänkt lönerna här på callcentret? 

Telefonist: Här, nej. 

Ett annat exempel på hur företaget undviker försämringar i anställnings-
villkoren, uttryckligen beroende på svårigheten att rekrytera svensktalande 
personer, är att ledningen tvingades kompromissa då de i samband med 
åtstramningen 2012 ville förändra de flexibla arbetstiderna. Planen var att 
börja bemanna de tider flest kunder ringer, självfallet för att det inte är 
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ekonomiskt försvarbart att ha bemanning ”fel” tider. Men det var en mycket 
impopulär åtgärd bland de anställda, som mer eller mindre själva kunnat 
välja arbetstid. Flera av de anställda kombinerar arbetet med andra arbeten, 
eller med studier, och betraktar det därför som en förmån att kunna arbeta 
de timmar som passar dem. Chefen fick ge vika något:  

Chef: Jag tror att dom flesta har nog stannat kvar så pass länge som dom 
har gjort just för det här med flexibel arbetstid. Det har nog varit den 
största fördelen. 

Intervjuare: Och det är borta nu [2012]?  

Chef: Nja delvis. Alltså helt och hållet kan vi inte ta det bort, just på 
grund av att det inte går en massa svensktalande på gatan som vill 
komma upp och jobba. Speciellt dom som jobbar extra. En av anled-
ningarna att dom jobbar extra är att dom kan kombinera med nåt annat 
jobb, så vi får på nåt sätt lappa ihop det.[…]Man har ett annat jobb och 
då har man väl lite att det styr också och det här är bara ett av jobben. 
Och då kanske man har jobbat nånstans på dagtid och kan komma till 
oss först på kvällen till exempel. Eller på helgen. Och om jag säger ”nej 
du får komma på dagtid” då kanske dom måste sluta där och det blir 
inget bra. Då kanske dom vill inte jobba kvar hos mig längre. 

Uppvärderingen av ett flexibelt schema skiljer arbetsplatsen från andra 
liknande arbeten, där flexibilitet oftare betraktas negativt. Det beror på att 
flexibiliteten på många arbetsplatser fungerar så att anställda, i princip 
oavlönade, står i beredskap att bli inkallade till arbete när företaget har 
behov av dem. Det är alltså en ofrivillig flexibilitet, införd till följd av arbets-
givarens kortsiktiga vinstintresse (Aneesh 2006; Brophy 2010; Upadhya 
2008). På TaxiKurir är flexibiliteten istället kombinerad med en trygg 
anställningsform. Att arbeta flexibelt handlar här om att ha möjlighet att 
arbeta de tider man själv önskar utav de timmar man har anställts för.  

Callcentret har alltså valt att, så långt det är möjligt, upprätthålla de goda 
ekonomiska arbetsvillkoren, vilket bör ses som en konsekvens av verksam-
hetens behov av svensktalande letter. Sådana hänsynstaganden är sannolikt 
inte lika relevanta i miljöer där engelska är arbetsspråk och tillgången på 
arbetskraft god. Detta innebär att kommunikationen här får en ännu mer 
framskjuten position än på många andra utlokaliserade callcenter.  



 
KOMMUNIKATIONSARBETE PÅ DISTANS 

 

168 

Sociala värden 

Utöver de ekonomiska villkoren lyfter telefonisterna fram andra, mer 
sociala, värden med arbetet. Vid medlyssningen uppger en telefonist att hon 
tycker att arbetsplatsen känns som att ”komma hem”. Det är lugnt, tryggt 
och alla känner varandra väl. Den goda kollegiala gemenskapen lyfts också 
fram i intervjuerna. Fyra av de åtta intervjuade telefonisterna uppger att 
kollegorna och chefen är det allra bästa med arbetet: 

Intervjuare: Vad skulle du säga är det bästa med det här jobbet? 

Telefonist: Det bästa … kollegor kanske. Det är det bästa för dom är ju 
goda kamrater också.  

En annan telefonist: Bäst för mig, jag tycker om kollegor här, och så 
chefen som är behaglig, det är mycket viktigt för mig. Vi har ingen 
diskrimination [sic], om det gäller ålder, män eller kvinnor, handikap-
pade eller inte, vi har olika personer här. Det tycker jag om.  

En tredje telefonist: Det känns bra här och det känns rent och det blir 
inte deprimerande eftersom det är ljust här. Och du har dina kollegor … 
och dom ler. Vi har tid att snacka med varann, det är inte bara jobb. Så 
det är bra. 

En fjärde telefonist: Jag gillar min chef. Så det är bra. Och kollegor. 

Jag vill inte förminska intervjupersonernas kommentarer om detta, men 
måste samtidigt påpeka att de kan vara en följd av hur jag ställde frågan. I 
alla avgränsade kommunikationssituationer finns förväntningar på samspel 
och rollfördelning. Parterna anpassar sig i regel, av bekvämlighets- eller 
hövlighetsskäl, efter den roll de tilldelas (Goffman 1959/2009, 1983). Detta 
gäller inte minst i intervjuer, där rollfördelningen är tydligt uppdelad: den 
ena parten ställer frågorna, den andra svarar (Kvale 1997, s 26). Det ligger i 
intervjusituationens natur att den som svarar försöker skapa mening med 
sitt svar. Det hör också till intervjusituationen att den intervjuade förväntas 
leverera (relativt snabba) svar på frågorna som ställs. Här uppmanades tele-
fonisterna att uppge ”det bästa med arbetet” som, på grund av frågans 
direkta formulering, gör svaren delvis framprovocerade och måste tolkas 
med det i åtanke.  

Svaren indikerar dock att det finns en god kollegial gemenskap på 
arbetsplatsen. Enligt det managementorienterade perspektivet ansvarar che-
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fer för att arbetsplatser erbjuder en bra atmosfär. Terapeutiska inslag, 
inriktade på dialog och lyhördhet, har kommit att bli utbrett på många 
företag. Den underliggande tanken är att nöjda anställda genererar nöjda 
kunder (Illouz 2007; Korczynski 2002; Parker 2000; Rose 1999). I inter-
vjuerna med chefen framgår att hon, som också uppger att hon har en 
masterexamen i personalledning, är påverkad av dessa tankar. Den avslapp-
nade stämningen är något hon prioriterar i planeringen av sina arbets-
uppgifter: 

Chef: Största delen av mitt jobb går åt till att prata inofficiellt med 
personer [anställda]. Jag försöker verkligen medvetet fråga hur dom 
mår, hur det är hemma och så, jag bryr mig om dom. Och det är klart, 
när man jobbar så här hela tiden så känner man att det lossnar, att dom 
kommer och pratar och så.  

Även på andra sätt kan man i mitt material skönja den management-
orienterade diskursen som betonar sociala värden i arbetet. Inom manage-
mentperspektivet presenteras lönearbete som självförverkligande, eftersom 
anställda erbjuds stimulans, tillhörighet och mening (Du Gay 1996; Rose 
1999). Hos telefonisterna kan sådana idéer skönjas då de ombeds reflektera 
över meningen med arbete: 

Intervjuare: Vad är din inställning till arbete? Alltså yrkesarbete. Varför 
arbetar du? 

Telefonist: Jag vill komma ut. Helt enkelt att gå ut och träffa folk, inte 
för att vi umgås så mycket här, men gå ut, se på stan. För om man är 
ledig, så SITTER jag ju bara hemma med en bok eller sitter vid tv:n eller 
sitter vid datorn och går aldrig ut. Så att (skrattar) jag vill ut och röra 
mig litegrann. 

En annan telefonist: Det är… jag har tänkt på det mycket, att vad är ett 
meningsfullt jobb och vad är INTE ett meningsfullt jobb. Och en av 
mina släktingar sa att vad kan vara mer meningsfullt än att beställa taxi 
åt folk som behöver det. Och det är kanske meningslöst att, jag vet inte, 
sälja dyra prylar till folk när dom inte ens behöver det.  

En tredje telefonist: Ja alltså det ska ju ge nåt. Jag vet inte, jag vill jobba 
där det hjälper någon på nåt sätt. […] Men sen bara trivas på jobbet, 
känna när man går upp på morgonen att det känns bra. Det är viktigt.  
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En fjärde telefonist: Jag tänker mer om familj och såna saker så att … 
jag tänker också om barn, alltså jag har inte barn just nu men vi har 
tänkt att, kanske i framtiden nån gång. Och då alltså om man har barn 
då tycker jag att man måste vara en viss tid hemma med dom. Och efter 
den tiden, ja, det ska bero på den ekonomiska situationen också och hur 
ska det bli med jobbet. […] Det är det som är viktigast tycker jag. Att du 
får den där lönen, att du kan skicka dina barn till skolan och såna saker, 
det är viktigast för mig i alla fall. 

Det är tydligt att telefonisterna – på en direkt uppmanade fråga – vill att 
arbete fyller en mening utöver de materiella förhållandena. De är påverkade 
av diskursen om att lönearbete kan erbjuda något meningsfullt. Vad som är 
meningsfullt uttrycks dock inte i termer av självförverkligande eller auto-
nomi, som inom mer kreativa kunskapsbranscher (se t ex Hesmondhalgh & 
Baker 2011). Det vill säga, det är inte den personliga utvecklingen som lyfts 
fram. Här handlar det snarare om att hjälpa andra människor, sina barn eller 
bara komma ut ur lägenheten. Mening handlar för dem i första hand om 
sociala relationer. Särskilt intressant finner jag det andra och tredje citatet, där 
det framkommer tankar om att det man gör ska kännas meningsfullt ur ett 
samhällsperspektiv (även om det är tveksamt om de tycker att just detta 
arbete erbjuder den tillfredsställelsen). Sådana tankar går emot dagens indivi-
dualistiska och entreprenöriella drivkrafter som driver individer att själva 
tillvarata sina intressen, i samma takt som sociala skyddsnät nedmonteras (jfr 
Deuze 2007; Du Gay 1996; Florida 2012; Gill 2002).  

Sammantaget har jag visat att det lokala kommunikationsrummet till-
skrivs flera positiva värden. I synnerhet ger det ekonomisk trygghet, men 
det tillför också sociala värden. Den kollegiala gemenskapen är värdefull, de 
uppskattar chefen, de slipper sitta isolerade hemma och de kan ge sina barn 
en bra uppväxt. Utlokaliseringen av arbetet blir på samma sätt i huvudsak 
positivt uppfattad. Dels uppges arbetsgivaren erbjuda goda ekonomiska 
arbetsvillkor, dels innebär den en möjlighet att stanna på den lokala platsen. 
Detta medför att det finns möjlighet för de anställda att stärka sociala 
relationer i den lokala omgivningen.  

Men med tanke på att det är ett transnationellt arbete med relationer 
som sträcker sig över det geografiska och kulturella rummet, blir i 
synnerhet relationen till kunderna betydelsefull. Till skillnad från arbeten i 
den materiella produktionen, där råvaran består av ting, består ”råvaran” 
inom serviceyrken av andra människor. Kunderna för med sig känslor till 
servicemötet, som är förknippade med deras kroppar, historia, sociala 
omgivning med mera (Leppänen et al. 2006). Det innebär att kundernas 
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föreställningar tillkommer som betydelsegivande faktorer. Jag går därför 
över till att granska det utvidgade kommunikationsrummet.  

Det utvidgade kommunikationsrummet 

Redan när de elektroniska medierna uppfanns, först telegrafen, sedan 
telefonen, knöts stora förhoppningar på teknikens sammankopplande 
förmåga på ett kulturellt plan. Visserligen föreställdes sammankopplingen i 
en dåtida imperialistisk anda, det vill säga som ett enkelriktat civilisations-
uppdrag. Men att det kunde vara möjligt att med teknikens hjälp skapa en 
nationsöverskridande kulturell samhörighet fanns således med redan från 
början (Marvin 1988). Under nittonhundratalet har frågan återkommande 
diskuterats inom medievetenskapen, med antingen förhoppningar knutna 
till den stundande ”globala byn” eller farhågor inför lokala identiteters 
upplösande. Intresset grundas i den centrala betydelse som mediers symbo-
liska innehåll har för människors uppfattningar om omvärlden (Flew 2007; 
Savage, Bagnall & Longhurst 2005; Tomlinson 2003). Sedan 1990-talet har 
diskussionen om global samhörighet aktualiserats i den kosmopolitiska 
diskursen, där en gränsöverskridande dialog ses som helt avgörande för 
skapandet av ett kosmopolitiskt samhälle (t ex Appiah 2007; Beck 2002; 
Beck 2006; Giddens 1999; Nussbaum 2010; Silverstone 2007).  

Men en gränsöverskridande interaktion kan inte förutsätta en gräns-
överskridande relation. Kolb (2008) skriver att termen ihopkoppling 
(connectivity) från början avsåg den tekniska kopplingen mellan maskiner, 
men alltmer kommit att användas för att beskriva sociala fenomen. Det är 
dock inte givet att en ihopkoppling av något slag leder till en etablerad 
känsla av ihopkoppling (connectedness). Kopplingen kan resultera i olika 
upplevelser, också avståndstagande och splittring (jfr Meyrowitz 1985). Det 
är detta jag ska undersöka närmare i det som följer.  

Kundernas perspektiv 

Jag inleder med kundernas inställning till den transnationella förbindelsen. 
Här vill jag framhålla att min empiri inte omfattar färdtjänstkundernas egna 
uppfattningar. Istället uttalar jag mig om dels de anställdas antaganden om 
kundernas uppfattningar, som baseras på hur de upplever sig bli bemötta, 
dels den information jag får av chefen på callcentret och Färdtjänsts affärs-
förvaltare. I nästan all annan forskning som jag har granskat, råder samma 
ensidiga perspektiv (se dock Tykesson & Kahlin kommande-a). Detta hin-
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drar dock inte forskarna (inte heller mig) från att formulera antaganden om 
kundernas åsikter, som föreställs ge återverkningar för de anställdas 
erfarenheter.  

I min empiri kan ett missnöje från kunderna urskiljas. Affärsförvaltaren 
på Färdtjänst talar om att de mest missnöjda kunderna hör av sig till 
Färdtjänsts kontor, antingen via mejl eller telefon. Han anser inte att klago-
målen är uppseendeväckande många: 5–6000 klagomål fördelat på de tre 
och en halv miljoner resor som Färdtjänst gör per år. Cirka hälften av 
klagomålen riktas dessutom mot själva taxiresan och inte mot bokningen. 
Men de förekommer, den saken är klar. Och i huvudsak är det de utländska 
beställningscentralerna kunderna klagar på. Samres callcenter i Moldavien 
(vars kontrakt avslutats) var mest kritiserat, men också callcentret i Riga får 
klagomål, fler än callcentret i Malmö. Detta har enligt affärsförvaltaren 
ingen praktisk grund. Det görs inte fler felbokningar på callcentret i Riga 
jämfört med det i Malmö (med undantag för kombinationen utländsk 
telefonist och kund med invandrarbakgrund, som jag nämnde i kapitel 6). 
Jag får liknande information av TaxiKurirs chef i Stockholm. Då han jämför 
antal felbokningarna utförda i Riga med dem som gjorts av personalen på 
huvudkontoret i Stockholm går det inte att utläsa någon procentuell skill-
nad. Han säger att det till och med görs färre felbokningar i Riga, eftersom 
de svarar på så många samtal att de verkligen upparbetat en vana. 

Men kunderna klagar oftare på de utländska telefonisterna. Ibland rör 
klagomålen uppenbara kommunikationsproblem, sådana som resulterar i 
att bokningen inte blir genomförd: 

Affärsförvaltare: Kunden upplever ibland att dom lägger på luren 
istället för att koppla till en kamrat om dom har svårt att förstå. Det kan 
ju vara nåt man har svårt att uppfatta och då ska man koppla till 
kollegan, inte bara att poff och så lägger man på luren. Jag har ett sånt 
ärende nu. En kund som är jätteupprörd: ”jämt när jag ringer till beställ-
ningen så lägger dom på luren”. Och det är ju inte jämt naturligtvis, så är 
det ju inte. Då skulle inte det här funka.  

Andra gånger är det mer diffusa klagomål gällande telefonisternas bristande 
språkkunskaper eller instrumentella samtalsstil. Som jag lyfte fram i kapitel 
6 undviker telefonisterna i regel informellt småprat. De prioriterar trans-
aktionen på bekostnad av interaktionen (jfr Hultgren 2011; Tykesson & 
Kahlin kommande-a). Detta upplevs besvärande för många kunder, vilket 
måste ställas i relation till den kommunikationskultur som kunderna 
befinner sig i. Den svenska samtalsstilen utmärks i hög utsträckning av ett 
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informellt och ledigt småprat (jfr Löfgren 1988). Ett konkret exempel på 
detta är bruket av återkoppling, som handlar om att med små ord bekräfta 
förståelse av vad motparten har sagt. Det bidrar till att göra samtalet följ-
samt och ledigt. Avsaknad av återkoppling upplevs, för svenskar, som 
mekaniskt och instrumentellt (jfr Tykesson & Kahlin kommande-a). De 
svenska kunderna är införstådda med den informella samtalsstilen, vilket 
leder till ett missnöje då de utländska telefonisterna inte motsvarar 
förväntningarna. Det missnöjet får i sin tur den svenska beställnings-
centralen i Malmö att uppskattas desto mer: 

Affärsförvaltare: Det händer att jag får in reklamationer även på ISS [i 
Malmö], kanske inte riktigt lika mycket som på Riga. Men det har lite 
grann med upphandlingen att göra också. ISS kom in i ett läge när några 
som inte var så omtyckta försvann. 

Intervjuare: Du menar att Moldavien försvann? 

Affärsförvaltare: Ja, Moldavien försvann och så kom ISS och dom fick 
ju mycket credit då: ”åh vad skönt, nu är det i Sverige igen”. Och sen kan 
ju dom bryta på skånska men. Förstår du, problematiken finns ju till viss 
del där i alla fall. 

Som affärsförvaltaren antyder handlar det alltså inte bara om svårigheter på 
ett språkligt plan, eftersom den skånska dialekten också har ett annorlunda 
uttal. Det handlar inte heller om det långa geografiska avståndet. Callcentret 
i Malmö befinner sig på längre avstånd från Stockholm än callcentret i Riga. 
Fågelvägen är avståndet till Malmö 514 km, vilket kan jämföras med avstån-
det mellan Stockholm och Riga, som är 443 km.12  

Med samma relationella tankegångar som märks i affärsförvaltarens 
uttalande ovan, menar chefen på callcentret att i jämförelse med Moldavien 
framstår också Lettland som bättre. Hon berättar att kunderna varit mycket 
missnöjda under den tiden Moldavien fanns med i bilden, vilket drabbade 
även callcentret i Riga. Kunderna visste ju aldrig var samtalet besvarades 
och bara en antydan till brytning kunde orsaka missnöje. Men när 
kunderna nåddes av nyheten att kontraktet med Samres skulle upphöra, 
minskade klagomålen genast: 

 
12 http://se.avstand.org/. 
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Chef: När dom gick ut med att dom ska inte förlänga Moldavien då låter 
det väldigt tokigt. Dom i Moldavien var ju väldigt duktiga också. Men 
det är klart, nånting var dom ju tvungna att göra. Men så fort dom gick 
ut med att det avtalet kommer inte förlängas så har kunderna faktiskt 
lugnat ner sig (skrattar). 

Hon förklarar kundernas missnöje med callcentret i Moldavien med det 
längre både geopolitiska och kulturella avståndet. Lettland, som trots allt 
tillhör EU, känns närmare än Moldavien. Det föreslås alltså att kulturella 
fördomar har betydelse för kundernas ovilja att tala med utländska 
telefonister.  

Eventuellt kan även föreställda skillnader mellan utrikes- och inrikestaxa 
spela en viss roll. Majoriteten av kunderna är pensionärer som vuxit upp i 
en telefonkultur där utrikessamtal var avsevärt mycket dyrare. Det är en 
förklaring som föreslås i följande citat: 

Telefonist: Jag säger alltid vad jag heter och om dom frågar ”var sitter 
du”, jag ljuger inte, jag säger att jag sitter i Riga. Men om dom vill inte 
prata med mig då lägger dom ju på. Det kan ju inte jag göra något åt. 

Intervjuare: Händer det att dom gör det? När du säger att du sitter i 
Riga, ”klick”. 

Telefonist: Ja det händer. Inte ofta men vissa gör det. Jag vet inte varför, 
dom har kanske lite brist på informationer, om dom tror att vi inte 
skickar i tid taxin eller vad det är. Dom tror kanske att dom får betala 
mer. Jag vet inte vad det beror på att dom lägger på. 

De anställda är naturligtvis mycket medvetna om kundernas missnöje. Som 
jag har tagit upp i tidigare kapitel är de vana vid utskällningar. Deras för-
klaring till kundernas missnöje handlar, liksom chefens, företrädesvis om 
att kunderna är fördomsfulla. Om kommunikationshinder uppstår beror 
det på kundernas fördomar mot icke-svenskar: 

Telefonist: Dom frågar vart dom har kommit så jag säger ”i Riga” men 
om jag hör att kund inte är nöjd så jag säger ”jag sitter i Sverige”. 

Intervjuare: Gör du? 

Telefonist: Ja och sen ibland den attityd ändras. Flera kunder gillar inte 
att du sitter i Lettland eller i Moldavien men jag förstår inte varför, 



 
7: KOMMUNIKATIONSRUMMET 

 

175 

därför att vi pratar svenska och dom förstår och vi förstår. Jag vet inte 
varför det är så ibland. Men det är inte alla kund, det är bara dom som är 
inte nöjd. 

Intervjuare: Du har alltså märkt att om du säger ”jag sitter i Stockholm”, 
ändrar dom sig då? 

Telefonist: Ibland. Ibland ändras attityd. 

Jag får höra att det räcker med en antydan till östeuropeisk accent hos den 
som besvarar samtalet för att antingen efterfrågningar om telefonistens 
geografiska placering eller öppet missnöjda kommentarer ska uppstå (jfr 
Tykesson & Kahlin kommande-b). Sådant kan förekomma även om tele-
fonisten har svenska som modersmål. TaxiKurirs chef på lokalkontoret 
berättar att telefonisterna som arbetar i Stockholm kan få frågor om de 
sitter i Moldavien, trots obefintlig östeuropeisk accent. Liknande erfarenhet 
har också den enda telefonisten i Riga med svenska som modersmål:  

Telefonist: Och sen får jag höra ibland att jag inte kan svenska 
(skrattar). 

Intervjuare: Men hur kan dom säga det? 

Telefonist: Jag vet inte. Jag brukar koppla över dom till mina kollegor 
då, då får dom nån lettisk istället. Dom kan ju svenska men med lite 
brytning istället. Det är lite kul. […] Nej men det är säkert för att dom 
hör dåligt, och sen när dom inte får som dom vill, den tiden dom vill, då 
är man dålig på svenska. 

Det telefonisten menar med att kunderna inte alltid får den tid dom vill 
handlar om att det aldrig går att beställa en bil direkt, som med vanlig taxi, 
på grund av samplaneringen. Besvikelsen över detta, i kombination med 
svag hörsel, ger upphov till beskyllningar om telefonistens bristande 
språkkunskap. Kunderna vet om att beställningscentralerna är utlokali-
serade och enbart den vetskapen sägs alltså framkalla avoghet, även om de 
talar med en anställd helt utan brytning. De uppges vara negativt inställda 
till allt som upplevs kulturellt främmande och det händer att den negativa 
inställningen uttrycks i en rent främlingsfientlig ton, som enligt chefen är 
särskilt svår för de anställda att mötas av: 
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Chef: I alla områden där man jobbar inom service finns det elaka kunder 
och man måste kunna klara det, att kunden är elak mot dig. Men det är 
mycket enklare att klara av en kund som bara är elak än en som anfaller 
dig, din mentalitet. För då blir det ju lite svårt att ta det INTE personligt, 
som ”ni i Lettland, ni fattar ingenting”. Det blir ju samma som att nån sa 
till er ”ni svenskar, ni är dumma i huvet” liksom. Det är lite svårt att ta 
det inte personligt när man säger det rakt till din mentalitet. 

Kundernas inställning till den transnationella förbindelsen är således märkt 
av ett kulturellt avstånd, eller snarare föreställningar om ett kulturellt 
avstånd. Kunderna vet att bokningarna till stor del utförs i ett annat land. 
De har erfarit den främmande kommunikationskulturen i form av kantig-
het och kanske andra språkbarriärer. Sådan erfarenhet formar antaganden 
om hur samtalen kommer att förlöpa, som kan aktualiseras även om de 
samtalar med telefonister som har svenska som modersmål. Kunderna har 
också erfarit den frustration som uppstår när taxibilen inte dyker upp, 
eventuellt som en följd av telefonistens felbokning. Taxichaufförerna är 
därför ytterligare en viktig koppling i relation till det utvidgade rummet. 
Genom telefonisternas arbete koordineras taxibilarnas rörelser, vilket 
förändrar rummet i Stockholm. Detta får i sin tur återverkningar för tele-
fonisternas arbete, ibland i form av utskällningar då taxin är sen. De sociala 
relationer som de anställda möts av i det transnationella kommunikations-
rummet, kännetecknas således till stor del av negativa förväntningar och 
kulturella fördomar.  

Anställdas perspektiv 

De anställda har, till skillnad från kunderna, full vetskap om att de personer 
de kommunicerar med befinner sig i ett annat land. De vet också om 
utlokaliseringens premisser, nämligen att arbetet är utlokaliserat på grund av 
att de befinner sig i Lettland, som är mindre kostnadskrävande än Sverige. 
Utlokalisering innebär, om den är transnationell, att två olika socio-
ekonomiska kulturer möts. Anställda lever och arbetar i ett fattigare samhälle 
medan kunderna befinner sig i ett rikare. Denna skillnad blir kanske ännu 
mer påtaglig i detta fall eftersom tjänsten, bokning av subventionerade 
taxiresor, bara erbjuds medborgare i utvecklade välfärdsstater som Sverige 
(även om tjänsten i liten skala börjat spridas till länder med mindre utvecklad 
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välfärdssektor13). I Lettland kan rörelsehindrade ”bara drömma om något 
sådant”, som en av telefonisterna säger.  

I intervjuerna ställde jag en hel del frågor om hur telefonisterna 
uppfattade svenskar och den svenska kulturen, eftersom jag var intresserad 
av det transnationella mötet. Jag ville utforska om den arbetsrelaterade 
interaktionen hade möjlighet att utveckla en transnationell samhörighet. 
Naturligtvis finns andra globala flöden som inverkar på uppfattningar om 
såväl den egna identiteten och andras, exempelvis resor och medier 
(Andersson 2006; Appadurai 1996), vilket givetvis gäller även här. Somliga 
av telefonisterna hade en stor personlig kännedom om Sverige genom att de 
tillbringat en mycket lång tid där. Alla som jag talade med hade dessutom 
en relativt uppdaterad kunskap via svenska tidningar som de läste online 
mellan samtalen (de dagar det ringde mindre). Men det visade sig att 
interaktionen med kunderna spelar en avgörande roll för hur relationen 
med den svenska kulturen konstrueras.  

En av frågorna jag ställde till telefonisterna rörde deras uppfattning om 
kunderna. Frågan var öppet ställd och kunde ha resulterat i en rad olika 
synpunkter. Svaren var dock samstämmiga, men tydligt uppdelade i två 
kategorier. Enligt den första lyfts kunders otrevliga sidor fram. Men då 
uttalar de sig inte främst om de ”svenska” kunderna och relationen till 
Sverige, utan det handlar om kunder med invandrarbakgrund:   

Intervjuare: Kan du berätta om kunderna? 

Telefonist: Hälften av dom är etniska svenskar kanske, och andra 
hälften är olika nationaliteter. Men vad gäller såna svenskar, dom ibland 
är inte så trevliga, frågar varifrån är jag själv, var sitter jag och några 
elaka ord.  

En annan telefonist: Jag vet inte om man kan säga så men det beror på 
mentalitet för att det är inte alla svenskar som ringer, det är ju också 
ganska många invandrare som bor i Sverige, och det ÄR skillnad mellan 
svensk och invandrare, inte alla förstås men en viss del av dom.  

Intervjuare: På vilket sätt skiljer det sig? 

 
13 http://www.samres.se/nyheter/201-framgangsrikt-faerdtjaenstuppdrag-i-estland 
 (2013-03-10). 
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Telefonist: Alltså dom … dom har liksom en annan mentalitet. Om en 
svensk kan ja, vänta lite grann och, ja, en invandrare då kan vara lite 
skynda på dig, han vill att alla sakerna händer på en gång.  

En tredje telefonist: Det är ganska många invandrare som har färdtjänst 
i Stockholm verkar det som och dom är ofta, dom är ganska griniga. […] 
Vissa kunder är lite så här mer aggressiva och så, och det är väl 
mestadels dom, invandrarna. 

Intervjuare: Men hur kan det komma sig? 

Telefonist: Bakgrund? Dom har ett annat temperament än svenskar. 

Detta beskrivs inte i termer av skilda kommunikationskulturer eller språk-
förbistringar som, med tanke på vad som har beskrivits i kapitel 6, sannolikt 
kan ha en stor negativ inverkan på kommunikationsmötet. Istället föreställs 
otrevlighet vara ett latent drag hos dessa kunder och det uppfattas främ-
mande, både från en lettisk och en svensk horisont. Det är tydligt att kunder 
med invandrarbakgrund inte likställs med svenskar generellt. Det dras en 
skarp gräns mellan etniska svenskar och svenskar av annat ursprung. Det 
kulturella avståndet framstår som mycket långt. Dessa kunders kultur 
härstammar från ett tredje land, som via den svenska kulturen nått Lettland. 

Det andra sättet att beskriva kunderna handlar om de etniskt svenska 
kunderna och här framkommer helt andra föreställda karaktärsdrag: 

Intervjuare: Vad är din uppfattning av kunderna? 

Telefonist: Ja för det mesta är det ju svenska pensionärer, det är 
genomsnittskunden … Jag skulle säga att dom är mycket vana vid stor 
komfort i livet överhuvudtaget. Därför har dom sina önskemål alltid och 
dom … kräver ju hög service och allting. 

Intervjuare: Hur märker du det? 

Telefonist: Nej men det känns på rösten (skrattar) … Ja, hur man pratar 
och vad man säger förstås: ”jag vill ha Volvo” eller ”jag vill inte åka med 
nån Toyota”. 

En annan telefonist: Det är väl en sån uppfattning som jag och en del 
andra har, att dom [kunderna] åker med hunden till hundfriseringen 
med taxi och så är taxin sen och så är dom jätteförbannade (skrattar). 
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En tredje telefonist: Nånting som är kanske inte bara angående 
kunderna utan angående svenskar överhuvudtaget, om man skulle vilja 
jämföra alltså svenskar och letter, så tror jag att det finns ju en väldigt 
logisk förklaring kring det här med erfarenhet och historia då, men det 
känns som att svenskar inte uppskattar det dom har, att ni har det så bra 
men att ni klagar ändå (skrattar). 

En fjärde telefonist: Jag ser att dom vill klaga mycket. Om det blir nåt 
som dom inte vill, dom ska klaga. För lettiskt är, om det inte är så [bra] 
vi ska vänta och vi klagar inte så (knäpper med fingrarna), vi väntar lite 
och sen kanske vi ska klaga. 

Här flyter kundernas egenskaper ihop med vad som uppfattas som svenskt i 
allmänhet även om frågan handlade om kunderna. Svenska människor är 
vana vid bekvämlighet, vilket resulterar i att kunderna uttrycker sig 
krävande och bortskämt. Bortskämdheten överförs alltså i förlängningen på 
svenskar. Kommentarerna om dessa kunder uttrycks dock inte överdrivet 
avståndstagande (kanske beroende på att de intervjuades av en svensk), 
utan snarare i form av karikatyriska beskrivningar och en ofta skämtsam 
ton. Dock kvarstår att telefonisterna uppfattar svenskar som märkliga. De 
har svårt att förstå hur man kan klaga när man lever i ett land som erbjuder 
en sådan service.  

Jag menar att kunskap om ländernas olika socioekonomiska situation är 
viktig för att förstå detta. En jämförelse mellan vad man ser på den lokala 
platsen och vad man förmedlas långt bortifrån riskerar att uppfattas mer 
avståndstagande om de socioekonomiska klyftorna är stora. Följande två 
citat belyser detta: 

Intervjuare: Så en lettisk pensionär skulle aldrig drömma om att ställa 
krav? 

Telefonist: Nej en lettisk pensionär sitter hemma och äter … jag vet 
inte, gammalt kött (skrattar) för dom kan ju bara drömma om nåt sånt 
liksom. Min mormor bor 50 km härifrån och hon kom och hälsade på 
mig i Riga och det var inte så lätt för henne att åka tåg för hon har ont i 
benen och ryggen precis som alla pensionärer har. Och då sa jag till 
henne att ”där ser du, om du bodde i Stockholm då kunde du åka taxi till 
mig (skrattar) men du får åka tåg och sen spårvagn och sen får du gå” 
(skrattar). Men en svensk pensionär skulle bara säga ”jag kan inte gå, jag 
har ju så ont i benen”. 
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Intervjuare: Sen du började jobba här, har din uppfattning om svenskar 
på något sätt ändrats? 

En annan telefonist: Ja. Bortskämda. ENORMT bortskämda. 

Intervjuare: Hur då? 

Telefonist: (suckar) Ja för det första så ringer dom när det har gått en 
halv minut över det att bilen ska komma och så ringer dom och klagar 
över att bilen inte kommer, och så börjar dom skrika. Jag menar såna 
saker. Eller att dom måste vänta en halvtimma på en bil eller något sånt. 
Alla dessa krav. Och när man då ser gamla pensionärer här, som knappt 
kan gå men ändå måste klättra upp på spårvagnen med enorma 
trappsteg och de har ganska svårt att röra sig och det finns ingen 
färdtjänst här.[…] Svenskar är generellt bortskämda och det har jag ju 
tyckt förut också. Men nu är det mer extremt. 

Det faktum att interaktionen är medierad har stor betydelse för upplevelsen 
av den socioekonomiska klyftan. För det första innebär medierade möten 
en social urbäddning (Tomlinson 1999). Människorna som interagerar via 
gränsöverskridande medier delar inte vardagliga erfarenheter. Deras livs-
sammanhang skiljer sig, vilket försvårar en djupare förståelse för mot-
partens situation (se också Thompson 2001, s 284–285). För det andra 
utmärks nutidens elektroniska medier av omedelbarhet (immediacy), vilket 
upplöser upplevelser mellan här och där. Det finns inget mellanrum där en 
fenomenologisk tillvänjning av olikheter kan ske, utan mötet sker direkt 
(Meyrowitz 1985; Tomlinson 2003). För den medierade, transnationella 
interaktionen som jag undersöker medför urbäddningen och omedelbar-
heten en kulturkrock. Det samhälle som de anställda lever i, som de ser 
utanför fönstret, utmärks av ekonomisk utsatthet. Gamla människor i 
Lettland får ingen statlig hjälp, trots eventuella svårigheter att röra sig. Men 
på arbetstid möter de människor som lever i ett välfärdssamhälle och som, 
även om kunderna tillhör en utsatt grupp i Sverige, förväntar sig att få den 
hjälp de har rätt till. Jämförelsen skapar ett kulturellt avstånd. Talande är att 
den svenska telefonisten ger en mer nyanserad bild av kunderna, som 
naturligtvis beror på större personlig kunskap om det svenska samhället: 

Telefonist: I början kanske jag tyckte att dom var bortskämda. Men 
samtidigt så har Sverige ett ganska starkt socialt nät. Så då är det 
naturligt att ha Färdtjänst kanske och allt sånt där. Här när man tänker 
på pensionärerna, jag menar dom har det inte så enkelt men det är ju 
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helt annat, det går inte att jämföra riktigt. I Sverige har dom ju växt upp i 
ett bättre [samhälle], då vet du ju inget annat alltså. Men i början tyckte 
jag bara att dom var bortskämda.  

Det är tydligt att det handlar om ett möte mellan olika kommunikations-
kulturer, där den ena parten uppfattar den andra som kantig, medan den 
kantiga uppfattar den förstnämnda som fördomsfull och krävande. 
Telefonen binder samman kommunikationskulturerna, men kan inte kom-
pensera för avsaknaden av en personligt upplevd kännedom om motpartens 
kultur. Genom det medierade kommunikationsmötet försvåras en ömse-
sidig förståelse. Vad mer är, eftersom kommunikation bygger på tidigare 
möten i liknande kommunikationssituationer (Linell 2011) sker en långsam 
tillvänjning, som fungerar förstärkande för det redan ansträngda kom-
munikationsmötet. Kunderna, åtminstone de som ringer ofta, vet hur bok-
ningssamtalen oftast utförs; kortfattat och instrumentellt enligt en viss 
ordning. De faller in i detta samtalsmönster och förstärker på så sätt den 
mekaniska samtalsstilen. De anställda reagerar på motsvarande sätt åter-
hållsamt, delvis på grund av deras erfarenhet av kundernas beskyllningar 
och krav, vilket i sin tur befäster deras redan återhållna och kantiga sam-
talsstil (jfr Tykesson & Kahlin kommande-a, kommande-b). 

Diskussion 

I detta avsnitt ska jag diskutera vilken mening telefonisterna tillskriver det 
utlokaliserade kommunikationsarbetet. Till att börja med vill jag återkoppla 
till ett resonemang som fördes i kapitel 2, som gäller att det inte är givet att 
uppfatta meningskapande i ljuset av individers upplevelser. Enligt den 
marxistiska förståelsen av lönearbete, som varit mycket inflytelserik i 
arbetslivsforskningen, handlar lönearbete om en i grunden konfliktartad 
relation där arbetsgivaren eftersträvar ökad produktivitet och lönsamhet, 
medan den anställda inte kan hoppas på något mer än drägliga arbetsvillkor 
och en tillräcklig lön (Du Gay 1996; Rose 1999). Alienationsbegreppet 
uttrycker ett objektivt förhållande och är inte en fråga om subjektiva upp-
levelser (Hesmondhalgh & Baker 2011). Arbete under kapitalismen 
organiseras så att människor mister sin mänsklighet, blir alienerade, efter-
som de i arbetsprocessen fråntas kontrollen över såväl arbetsprocessen som 
arbetsprodukten. Ur det perspektivet blir självförverkligande omöjligt, 
eftersom detta endast kan ske om arbetaren själv styr över sitt arbete. Löne-
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arbete är också frikopplat från sociala relationer och därmed en meningsfull 
kontext. I ett kapitalistiskt produktionssystem spelar det ingen roll av vem 
och under vilka omständigheter arbetet utförs. Det innebär att även om 
anställda säger sig finna arbetet delvis meningsfullt, är det enligt detta 
synsätt likafullt alienerande organiserat (Du Gay 1996; Hesmondhalgh & 
Baker 2011).  

Detta slags objektivistiska förklaringar har emellertid alltmer kommit att 
ifrågasättas. Det är svårt att säga, i en tid när individers meningsskapande 
betonas, att arbete är alienerande om de anställda upplever motsatsen 
(Hesmondhalgh & Baker 2011). Johan Fornäs (2012) skriver att subjektets 
ökade betydelse under nittonhundratalet bottnar i det hermeneutiska 
kulturbegreppets genomslag, med dess fokus på meningsskapande 
praktiker. Inom hermeneutiken betonas att mening uppstår i ett samspel 
mellan yttre omständigheter och subjektiva upplevelser. Istället för att 
betrakta människor som passiva offer för strukturella omständigheter har 
man därför alltmer börjat utforska människors aktiva tolkningsarbete, i 
synnerhet inom vardagsnära, etnografiskt orienterade discipliner (jfr 
Morley 1992; Savage, Bagnall & Longhurst 2005; Scannell 2007). Därigenom 
blir det mer intressant att söka förstå relationen mellan de omgivande 
strukturerna och den subjektiva upplevelsen.  

Som framhållits tidigare i avhandlingen strävar jag efter att förena ett 
struktur- och aktörsperspektiv och jag ska därför härnäst lyfta fram de 
betydelsefulla aspekterna i arbetet som är direkt relaterade till den trans-
nationella förbindelsen. Eftersom platser definieras av de relationer som 
genomkorsar dem (Massey 1994) är kopplingen till särskilt arbetsgivaren 
och kunderna av stor betydelse. Då dessa kopplingar når de anställda på 
callcentret förenas de med den lokala kontexten och i det mötet uppstår 
meningen med kommunikationsarbetet. Strukturella, politisk-ekonomiska 
omständigheter har naturligtvis en stor betydelse, men de tolkas aktivt av 
telefonisterna. Med andra ord finns mycket i mina slutsatser som stöder 
tanken om att kommunikationsarbetet upprättas alienerat på många sätt. 
Jag har dock velat gå bortom generaliseringarna och visa hur detta 
förhandlas i det lokala rummet. 

Som har framkommit i detta kapitel framstår särskilt de ekonomiska 
villkoren som betydelsefulla. Detta är inte en motsättning mot en marxistisk 
förståelse. Att människor arbetar för att de behöver försörjning lyfts fram 
redan i den klassiska definitionen av alienation (se Marx 1844/1978). Lönen 
är inte ett värde som förnekas. Däremot förnekas att den har förmåga att 
minska alienationen. Dessutom ifrågasätts de managementorienterade 
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idéerna om att det finns värden utöver lönen. Att lönearbetare kan finna 
genuin tillfredsställelse med sina arbeten och därför med glädje arbetar 
engagerat, betraktas som en illusion. Ännu arbetar de flesta för att kunna 
försörja sig, varken mer eller mindre. Det är fritiden, inte arbetet, som har 
förmåga att upplevas meningsfull (jfr Baldry et al. 2007; Braverman 1977; 
Harvey 1990; Jackson & Carter 2011).  

Då jag lyfter fram de ekonomiska arbetsvillkoren som meningsfulla gör 
jag det i relation till det lokala rummet, eftersom det är som kontrast mot 
den direkta kontexten som den ekonomiska tryggheten blir meningsfull. 
Vid tiden för fältarbetet var det en djup ekonomisk kris i Lettland. I jäm-
förelsen med andras försörjningsmöjligheter i den omedelbara omgiv-
ningen, uppfattas telefonisternas som avsevärt bättre. Det visar den stora 
betydelse tiden har för uppfattningar av rumslighet. Om platsen definieras 
av relationer, är relationerna i studien starkt förknippade med omständlig-
heterna som rådde just då. Den svenska arbetsgivaren erbjöd tillfreds-
ställande lön och trygga arbetsvillkor, som under den mycket osäkra 
perioden kom att framstå som meningsfulla. Meningen som tillskrivs 
rummet är ur den aspekten historiskt situerad på ett mycket konkret sätt. 

Det är också på grund av de ekonomiska arbetsvillkoren som livet 
utanför arbetet blir meningsfull. Jag menar, i likhet med Baldry et al. (2007, 
s 12), att meningen med arbetet måste omfatta även arbetets inverkan på 
fritiden. Det är inte längre möjligt att tydligt skilja mellan arbete och fritid. 
Naturligtvis är sammanblandningen mellan arbete och fritid större i 
kreativa yrken där distansarbete är vanligt (jfr Deuze 2007). Men sett ur ett 
annat perspektiv kan det som erbjuds från lönearbetet, i detta fall för-
sörjningstrygghet, överföras till fritiden och göra den mer meningsfull. Som 
jag lyfte fram i analysen uppger en av telefonisterna att de har råd att ge sina 
barn en trygg uppväxt. En liknande aspekt som nämns (kanske mest i 
förbigående dock) handlar om möjligheterna att kunna stanna i landet och 
betala skatt där istället för att, som många andra, tvingas lämna det krisande 
landet. I diskussionen om vilken mening som uppstår i relation till det 
lokala rummet är detta mycket intressant. Det utlokaliserade arbetet 
erbjuder en möjlighet att stärka sociala relationer i lokala samhället. Men 
åter understryks meningsskapandets historiska dimension. Som jag visade i 
analysen utmärks utlokaliserade arbeten av kortsiktighet. De är tillfälliga 
nedslag i en lokal miljö, ständigt på jakt efter nya och billigare marker (jfr 
Collins 2002; Sennett 1999; Standing 2013). För telefonisterna finns dessa 
möjligheter bara så länge arbetspaltsen stannar kvar i den lokala kontexten. 
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De sociala relationerna i det lokala rummet lyfts också fram som 
meningsfulla. De anställda anser att arbetsplatsen erbjuder kollegial gemen-
skap och ett bra ledarskap. Stämningen uppges vara god. Enligt marxistiska 
teorier bortförklaras upplevelser av tillfredsställande arbetsvillkor som en 
ideologisk mekanism som distraherar människor från att erfara arbetets 
egentligen exploaterande och alienerande karaktär (Du Gay 1996; Hes-
mondhalgh & Baker 2011). Den goda stämningen skulle därmed kunna 
uppfattas som en strategi för att skapa en mer välvilligt inställd och 
lätthanterlig arbetsstyrka, med visst stöd i redogörelsen om chefens mycket 
medvetna satsning på att upprätthålla stämningen. Om anställda erbjuds 
social gemenskap samt små doser av ”rekreationstillfällen” kommer de 
lättare uthärda den emotionella stress som arbetsförhållandena i längden 
framkallar (se t ex Remesh 2008, s 252). Jag menar dock att även om det är 
så, som Baldry et al. (2007) skriver, att ingen vill att arbetet ska vara 
meningslöst och därför försöker finna värden, hur små dessa värden än är, 
förminskar det inte betydelsen av den sociala gemenskapen. En arbetsplats 
som uppfattas som socialt värdefull är bättre än en som utmärks av 
konflikter (jfr Hesmondhalgh & Baker 2011).  

Men detta innebär inte att arbetet inte är alienerat upprättat. Det som 
uppges vara meningsfullt är inte de monotona arbetsuppgifterna. Telef-
onisterna uppskattar inte det stillasittande, mekaniska och föga stimu-
lerande arbetet. Däremot uppskattas den ekonomiska och sociala trygg-
heten. Det är anledningen till att de, trots det alienerande organiserandet av 
arbetet, finner arbetet meningsfullt.  

Både ekonomisk trygghet och kollegial gemenskap är meningsfullt för de 
anställda på en lokal nivå. Det är i förhållande till de sociala relationerna i 
det omedelbara rummet och det lokala samhället som den betydelsen 
uppstår, vilket understryker meningsskapandets beroende av den historiska 
kontexten. Men den sociala relationen med kunderna uppges vara mindre 
meningsfull. I det utvidgade kommunikationsrummet tydliggörs arbetets 
alienerande upprättande. 

Det är intressant att fundera över relationen till kunderna, eftersom det 
är den, snarare än autonomi och självförverkligande, som på servicearbeten 
brukar anges ha förmåga att erbjuda de anställda stimulans och mening. 
Relationen till kunden kan ge lojalitetskänslor som stimulerar till engage-
mang och dessutom ger möjlighet att utveckla social kompetens (Frenkel et 
al. 1999; Hampson & Junor 2005; Korczynski 2002). Naturligtvis är kund-
relationen mer betydelsefull i serviceyrken där kontakten bygger på längre, 
personliga och återkommande möten, som Abiala (2000) hävdar, men även 



 
7: KOMMUNIKATIONSRUMMET 

 

185 

anställda på callcenter uppges i en del forskning finna tillfredsställelse av att 
”arbeta med människor” (Belt, Richardson & Webster 2000; Cameron 2000; 
Kahlin & Tykesson 2012a). 

Telefonisterna på callcentret beskriver förvisso inte kontakten med 
kunderna ensidigt negativt. Den uppges varken vara ”det bästa” eller ”det 
sämsta” med arbetet. Det framförs till och med en synpunkt som ger belägg 
för att den transnationella kontakten skulle kunna beskrivas som mycket 
meningsfull. Det gäller den möjlighet att upprätthålla svenskkunskaper som 
arbetet ger. En av telefonisterna anser att arbetet, på grund av dessa 
möjligheter, är ”nästan bara plus”. Med en mer strukturell förklaring kan 
man också hävda att ett callcenter som, liksom detta, har behov av arbets-
kraft som talar ett i omgivningen mycket ovanligt språk, tvingas förhandla 
till sig relativt goda arbetsvillkor. Som jag har visat i detta kapitel har 
TaxiKurir avstått från större nedskärningar, åtminstone i de ekonomiska 
arbetsvillkoren, på grund av uttalade svårigheter att finna svensktalande 
personer i Lettland. 

Men tydligt är att telefonisterna känner ett förfrämligande inför kun-
dernas kultur. Det gränsöverskridande kommunikationsmötet har inte 
resulterat i ökad samhörighet, utan snarare större avståndstagande (jfr 
Tykesson & Kahlin kommande-b). Mötet utmärks av en ömsesidig miss-
tänksamhet, som orsakar ett kulturellt avstånd. När relationerna sträcker sig 
ännu längre, till invandrarkundernas kulturer, ökar det kulturella avståndet.  

Som jag har föreslagit i kapitlet har detta till stor del att göra med 
medieteknikens urbäddande mekanismer (jfr Tomlinson 1999). Telefonen, 
som möjliggör kommunikationsmötet över rummet, förstärker samtidigt 
avståndet. Kunderna har ingen insyn i de arbetsvillkor (avseende i synner-
het effektivitet och styrning av samtalets ordning) som telefonisterna 
inordnas under. De anklagar telefonisterna för en mekanisk samtalsstil, 
men delvis beror denna på yttre faktorer som kunderna inte vet något om. 
Telefonisterna har i sin tur bristande insyn i det svenska välfärdssamhället, 
vilket framhäver den socioekonomiska klyftan mellan länderna. De saknar 
även visuell förståelse inför kundens eventuellt besvärliga belägenhet. På 
grund av avståndet kan telefonisterna inte se den frustrerade kunden som 
står i duggregn och snålblåst, i väntan på en taxi som aldrig dyker upp. 

Avståndstagandet har också att göra med att arbetet frikopplas från de 
sociala relationerna. Tjänsten som säljs är avpersonifierad. Kunderna bryr 
sig inte om vilken individ som tar emot bokningen. De vill ha en tjänst 
utförd och vem som utför den är oviktigt, så länge den blir utförd (även om 
det är viktigt för dem att det är en individ, och inte en maskin). Precis som 
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den marxistiska beskrivningen säger, medför detta att arbetaren alieneras. 
Den mänskliga insatsen i arbetet är dold för kunden och utbytet av den 
opersonliga tjänsten är vad som återstår (jfr Hesmondhalgh & Baker 2011, 
s 25). Arbetet kan därför inte karakteriseras som meningsfullt i betydelsen 
”självförverkligande”. För att självförverkligande ska vara möjligt måste 
arbetet i en bredare kontext konstrueras som värdefullt både för den 
anställda och för andra människor (Hesmondhalgh & Baker 2011, s 44). De 
anställda är medvetna om att arbetet i Sverige betraktas som ett lågstatus-
arbete. De vet också att utlokaliseringen inte beror på att de ansetts vara 
särskilt kompetenta (vid sidan av kompetensen att kunna svenska), utan det 
handlar i första hand om att de är mindre kostnadskrävande. Arbetet är 
organiserat för att maximera effektiviteten och hålla nere på kostnaderna. 

Min empiri tyder alltså på att kommunikationstekniken varken hos 
kunderna eller hos de anställda förmår överbrygga avståndet. En personlig 
relation och kännedom är viktig för att ömsesidig förståelse ska vara möjlig, 
åtminstone i detta slags kommunikationsmöte. Då mötet inte sker i ett 
gemensamt rumsligt sammanhang försvåras en förening på ett socialt plan. 
Tvärtemot en del globaliseringsteorier som skriver om vår tid i termer av 
den lokala platsens upphörande och ökad kulturell hybriditet (se t ex Appa-
durai 1996; Nederveen Pieterse 2009) visar mitt material att då det gäller 
kommunikationsmöten som utspelar sig mellan kund och anställd på ett 
utlokaliserat callcenter, finns hinder i vägen för gränsöverskridande sam-
hörighet.  

Sammanfattning 

I kapitlet har TaxiKurirs utlokalisering av färdtjänstbeställningar till 
callcentret i Riga beskrivits. Motivet bakom den är i första hand ekonomisk: 
Lettland är mindre kostsamt än Sverige. Delar av verksamheten finns kvar 
på huvudkontoret i Stockholm, men med tiden kommer detta att avvecklas 
och flytta till Lettland. Med tiden kommer också verksamheten i Riga flytta 
till den mindre kostsamma lettiska staden Daugavpils. Den rumsliga 
rörelsen följer ett vanligt mönster för utlokaliserade verksamheter, eftersom 
de drivs av kostnadsbesparande incitament. Men det finns också politiska 
drivkrafter bakom utlokaliseringen, genom styrmedel som likaledes priori-
terar ekonomi framför andra aspekter.  

För att få veta vad kommunikationsarbetet betyder i relation till utlokali-
seringsprocessen har jag analyserat de anställdas utsagor om sitt arbete. 
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Eftersom platsen i så hög grad är beroende av gränsöverskridande kopp-
lingar har jag utforskat relationerna som rumsliga processer. Det har gjorts 
på två nivåer. En som undersöker betydelser i relation till den omedelbara 
kontexten och en som sträcker sig utöver denna. Jag har alltså i analysen 
skiljt på kommunikationsrummets lokala och dess utvidgade dimension, 
även om de i praktiken är sammanvävda. 

Den första dimensionen utspelar sig i det omedelbara rummet. Där är 
sociala relationer till andra närvarande personer centrala. Dessa relationer 
uppges vara positiva. Gemenskapen på arbetsplatsen bidrar till att arbetet 
uppfattas meningsfullt. Jag valde också att diskutera relationen till arbets-
givaren i samband med det lokala rummet, eftersom jag fokuserade på de 
ekonomiska villkoren som medföljer förbindelsen. Relationen till arbets-
givaren uppfattas, ur den aspekten, vara meningsfull. Den ekonomiska 
tryggheten är kanske den högst värderade delen av arbetet, på grund av att 
den relateras till andras situation i den omedelbara omgivningen. Vid tiden 
för undersökningen befann sig Lettland i en djup ekonomisk kris. Detta 
understryker meningsskapandets historiska dimension.  

En annan aspekt av kommunikationsrummet rymmer relationer med 
andra platser. I min undersökning är den andra platsen framförallt Stock-
holm, där färdtjänstkunderna befinner sig. Det är den sociala relationen till 
dessa kunder som fokuserats i kapitlet. Den relationen uppfattas som mer 
problematisk. Den utmärks av ömsesidig misstänksamhet som orsakar ett 
påtagligt kulturellt avstånd. När relationerna sträcker sig ännu längre, till 
invandrarkundernas kulturer, ökar avståndet. Jag har argumenterat att den 
medierade interaktionens urbäddade mekanismer försvårar en meningsfull 
relation, eftersom det saknas ömsesidig förståelse för motpartens sociala 
situation. Kommunikationstekniken fungerar i detta fall inte samman-
bindande utan förlänger snarare avståndet. Det utvidgade kommuni-
kationsrummet tillför därför inte några positiva värden.  
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KAPITEL 8 
Kommunikationsarbete  

på distans 

Mitt syfte har varit att analysera vad som utmärker kommunikationsarbete 
på ett callcenter, vilket har gjorts genom en studie av den kommunikativa 
verksamheten på ett svenskt callcenter som är utlokaliserat till Lettland. I de 
föregående kapitlen har detta analyserats genom en granskning av kom-
munikationsplatsens materiella och organisatoriska inramning, kommuni-
kationsträningens ideologiska styrning, kommunikationsmötet mellan 
telefonister och kunder, samt frågor kring de kommunikationsrum som 
upprättas genom arbetets transnationella förbindelse. I detta avslutande 
kapitel ska jag summera och reflektera över mina resultat, för att till sist 
sammanfatta de frågor som aktualiseras av min studie.  

Vad gäller den materiella och organisatoriska inramningen står det klart 
att den omgärdade arbetet på ett tydligt och inte särskilt flexibelt sätt. Både 
organisatoriskt och tekniskt fanns en rad begränsningar som innebar att 
arbetet blev standardiserat och utrymmet för variation litet. Samtalen med 
kunderna var korta, repetitiva och starkt styrda av bokningssystemet. Sam-
talsflödet var konstant och de anställda var tvungna att logga ut ur dator-
systemet om de behövde en paus. Telefonisterna var i hög grad bundna vid 
skrivbordet, där den kommunikationstekniska utrustningen finns. Arbetet 
utmärktes därför av en fysisk bindning vid platsen.  

Utöver de materiella och organisatoriska begränsningarna omgärdades 
kommunikationsarbetet av en ideologisk styrning, där kommunikations-
träningen utgjorde ett bärande element. I den grundlades de samtalsnormer 
som är vägledande för den kommunikativa praktiken: normen om effektivi-
tet och normen om ett trevligt bemötande. Ingen av dessa normer var 
föreskrivna i en samtalsmall, utan förmedlades muntligt (till viss del genom 
skriftlig information). Datorns bokningssystem fungerade dock som ett 
slags samtalsmall, genom att de uppgifter som ska inhämtas i kundsamtalen 
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avgränsas. Dessutom upprätthålls effektivitetsnormen, om den föreslagna 
samtalsordningen i bokningssystemet följs. Normen om ett trevligt be-
mötande var inte lika tydligt definierad. Trevlighet var förvisso önskvärt, 
men i relativt liten utsträckning avkrävdes telefonisterna ett känsloarbete 
som går utöver ”normal” hövlighet. Den ideologiska styrningen var i hu-
vudsak inriktad mot att kundernas ärenden hanteras effektivt och korrekt. 

 Det kommunikationsmöte som iscensätts resulterade i en rad kommuni-
kativa dilemman som telefonisterna hade att lösa i den kommunikativa 
situationen. Det handlade om språkliga, sociala, tekniska och geografiska 
dilemman, vilka alla kan förklaras med det geografiska och kulturella 
avståndet. Genom att deltagarna i mötet befann sig i olika geografisk och 
kulturell kontext, uppstod ibland problem exempelvis relaterade till skilda 
uppfattningar om hur bokningsärendet bör hanteras kommunikativt. I ana-
lysen av kommunikationsmötet blottlades också några avsteg från normer-
na om effektivitet och trevlighet, vilket pekar mot ett mått av flexibilitet i 
den inrutade arbetsprocessen. Ändå visades i dessa avsteg endast små 
variationer. Det karakteristiska utförandet av kundsamtalen var att genom 
lugn och tålamod registrera bokningarna, utan en tydlig effektivitetsstyr-
ning men samtidigt utan att uppvisa social kompetens.  

De kommunikationsrum som skapas visade sig rymma olika betydelser 
på en lokal och en utvidgad nivå. Det lokala kommunikationsrummet, som 
utspelar sig i det omedelbara rummet, uppfattades meningsfullt. För det 
första erbjöd de andra närvarande personerna en kollegial gemenskap. För 
det andra innebar de ekonomiska arbetsvillkoren en stor trygghet, särskilt 
som detta relaterades till det ekonomiskt utsatta samhälle där telefonisterna 
befann sig. Det utvidgade kommunikationsrummet däremot, som främst 
analyserades i förhållande till kundrelationen, uppgavs vara mindre 
meningsfullt. Eftersom relationen var medierad och därmed uppryckt ur ett 
gemensamt, rumsligt sammanhang, försvårades en meningsfull relation. 
Ibland saknades förståelse för motpartens situation, både hos kunderna och 
hos de anställda. Kommunikationstekniken fungerade i detta fall inte sam-
manbindande, utan förlängde snarare avståndet. 

Det som utmärker detta kommunikationsarbete är således, för det första, 
dess immobila upprättande. Trots den mobila kommunikationstekniska 
utrustningen och det datoriserade övervakningssystemet är arbetet djupt 
förankrat vid en fysisk plats. I avhandlingen har jag pekat på att detta utgör 
en avsevärd skillnad från många andra kommunikationstekniskt domine-
rade yrken. En trolig anledning till platsförankringen är att upprätthållandet 
av arbetsdisciplinen underlättas. Om anställda på callcenter inte samlas på 
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en fysisk plats antas de inte arbeta med det engagemang och den effektivitet 
som önskas; därtill är arbetsuppgifterna alltför monotona och intetsägande. 
Det fungerar sannolikt stärkande att se andra utföra samma standardiserade 
arbetsuppgifter. 

Det understimulerande arbetsinnehållet måste understrykas. I avhand-
lingen har visserligen framgått att det finns ett visst utrymme för autonomi. 
Telefonisterna på callcentret följde inte alltid de samtalsnormer som de 
förväntades följa. Men den autonomi som uppvisades är inte förenad med 
ett avancerat eget tankearbete. Det var inga svåra arbetsuppgifter som 
behövde bemästras, varken tekniskt avancerade eller kommunikativt 
utmanande. Kommunikationsarbetet erbjuder därför inte i någon större 
utsträckning kvalifikation och kompetensutveckling. Det finns heller inga 
karriärvägar för den som skulle vilja utveckla sina färdigheter. Detta är en 
avgörande skillnad från kommunikationsarbeten i mer kreativa branscher. 

För det andra utmärktes kommunikationsarbetet på den studerade 
verksamheten inte av en explicit trevlighetsnorm, vilket framhäver att 
inställsamhet gentemot kunder (det vill säga att bemöta kunder som 
”kungar”) varierar beroende på kommunikativ verksamhet. Det trevliga be-
mötandet har här haft en underordnad roll i såväl kommunikations-
träningen som i kommunikationsmötet. Detta handlar till stor del om hur 
samtalspraktiken är upprättad. Kommunikationsmötet var kort och i 
huvudsak praktiskt orienterat. Kunderna som ringde ville få ett ärende 
registrerat, vilket valfri telefonist kunde åtgärda. Telefonisten är utbytbar 
och därmed avpersonifierad. Det skiljer sig från hur kommunikationsmötet 
arrangeras inom andra kommunikationsarbeten, exempelvis många service-
yrken, där mötet sker ansikte mot ansikte och relationen dessutom är åter-
kommande. I sådana kommunikationsmöten har både kunden och den 
anställda intresse av att relationen fungerar socialt. Det gäller förvisso inte 
för alla servicemöten som utspelas i ett delat rum. För att ge ett konkret 
exempel är snabbköpskassörer, på samma sätt som telefonister, utbytbara. 
Det är således inte bara avståndet som avgör vilken betydelse den sociala 
relationen ges.  

I en jämförelse med kommunikationsarbeten inom medieföretag 
understryks detta förhållande ytterligare. Inte heller dessa arbeten organi-
seras så att kommunikationsmötet sker i ett delat rum. Men det mötet 
skiljer sig från kundmötet på ett callcenter, genom att det (ofta) är åter-
kommande och i högsta grad personligt konstruerat. Mediearbetaren säljer 
sin personlighet för att framkalla känslor hos publiken, vilket i sin tur 
genererar annonsintäkter. Känsloarbetet får därmed en stor ekonomisk 
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betydelse för medieföretaget, till skillnad från det helt avpersonifierade 
kommunikationsarbetet på ett callcenter. En telefonists personlighet 
betyder mycket lite, eftersom det kommunikativa arbetet kan utföras av en 
annan anställd. Visserligen föreskrivs på många callcenter ett positivt för-
hållningssätt i samtalsmallar, men det är inte personligheten som säljs, utan 
snarare ett helt avpersonifierat bemötande. Telefonister förväntas tala 
ungefär likadant och med samma slags framtoning, oavsett callcenter. Detta 
är en konsekvens av att alltfler callcenter verkar på en global marknad och 
interagerar med kunder i olika länder. Av den anledningen används en 
kulturellt neutral samtalsstil. 

Anledningen till att känsloarbete inte i någon större utsträckning 
förekommer på det undersökta callcentret kan kopplas till det faktum att 
tjänsten erbjuds på en marknad som utmärks av ett statligt monopol. 
Kunderna har inga alternativa beställningscentraler att vända sig till för att 
få tjänsten utförd. Det är inte färdtjänstkunderna som är callcentrets 
”egentliga” kunder, utan uppdragsgivaren (Färdtjänst). Av detta följer att ett 
korrekt hanterande av ärendet blir viktigare än ett trevligt och personligt 
bemötande (även om det givetvis finns en gräns för nedtonandet av ett 
personligt tilltal i bemötandet – det framkommer trots allt att färdtjänst-
kunderna hellre möts av en levande röst än av en maskin). Avhandlingens 
utgångspunkt, att pengar och känslor är tätt sammankopplade i verksam-
heter idag, har därmed nyanserats.  

För det tredje har analysen lyft fram vad som utmärker kommunika-
tionsarbete på distans. Allt kommunikationsarbete sker givetvis i någon 
mån på distans. Även direkta möten ansikte mot ansikte tar plats i rummet 
mellan den anställda och kunden. Det kommunikationsmöte som ana-
lyserats i avhandlingen är dock medierat. Distansen omfattar både en 
geografisk och en kulturell dimension. Deltagarna i kommunikationsmötet 
har ingen visuell kontakt. De samtalar med varandra, men de vet inte vem 
de samtalar med och kan inte se den eventuellt utsatta situation som 
motparten befinner sig i. Det kan vidare uppstå svårigheter relaterade till 
skillnader i kommunikationskulturer, eftersom sådana ofta delas inom 
kulturer. Olika uppfattning om förhållningssätt och samtalsmönster kan in-
verka störande på kommunikationsmötet. Medierade möten är också upp-
ryckta ur den sociala omgivningen, vilket hindrar en djupare förståelse för 
det samhälle som motparten befinner sig i. Med det sociokulturella avstån-
det förtunnas relationen.  

I den nya globala ekonomin upprättas alltfler kommunikationsmöten på 
distans, genom utlokalisering av kommunikativ verksamhet. Grunden för 
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detta förhållande är ekonomisk: det är lönsamt och rationellt. Avhandlingen 
har dock framhållit vikten av att förena ett politisk-ekonomiskt makro-
perspektiv om utlokaliserat arbete med ett meningsskapande aktörs-
perspektiv där anställdas uppfattningar om arbetet utforskas. Även om 
utlokalisering av verksamhet är ekonomiskt motiverat och följaktligen kan 
uppfattas som en exploatering av låglönad arbetskraft, är detta inte det enda 
sättet att förstå utlokaliserat arbete. För de anställda på det undersökta call-
centret har anställningen inneburit en ekonomisk trygghet. De har befunnit 
sig i ett samhälle präglat av en djup ekonomisk kris och stor arbetslöshet. I 
relation till det omgivande samhället har de anställda därför funnit mening 
med sin arbetssituation. Detta kan förklara hur det kommer sig att tele-
fonisterna accepterar det monotona och föga utvecklande arbetet. Kom-
munikationsarbetet är i hög utsträckning organiserat så att telefonisterna 
alieneras från vad de gör under arbetsdagen. Telefonisternas utsagor om 
monotoni, stillasittande, rutinisering och främlingskap inför kunderna kan 
avgjort tolkas som uttryck för alienation. Men trots detta känner de sig 
privilegierade gentemot andra i det omgivande samhället, eftersom de har 
möjlighet att försörja sig på ett någorlunda tryggt sätt. 

Den studie som här har redovisats reser också en rad nya frågor. En del 
av dessa rör det relativt begränsade empiriska materialet. Det framstår som 
uppenbart att ett komparativt studium av flera olika sorters kommunika-
tionsarbeten, med varierade krav på service, trevlighet och effektivitet, hade 
kunnat öka förståelsen för kommunikationsarbetet på ett callcenter. En 
fråga gäller exempelvis skillnaden mellan callcenter som besvarar inkom-
mande kundtjänstsamtal och sådana som arbetar med utgående säljsamtal. 
Självfallet är anställda i den sistnämnda verksamheten mer utsatta för 
otrevliga kundmöten och riskerar därmed större stress. Det hade varit 
intressant att undersöka hur dessa telefonister kommunikationstränas. Call-
center som är inriktade på en säljande verksamhet har dessutom en indirekt 
påverkan på arbetssituationen även för andra telefonister. På grund av den 
stora spridningen av sådana verksamheter har de flesta människor idag en 
(negativt färgad) erfarenhet av störande säljsamtal. Det sprids en acceptans i 
samhället för att relativt hänsynslöst avfärda dessa telefonsamtal, vilket i sin 
tur får följder för det kommunikativa telefonbeteendet i relation även till 
andra telefonister. 

En annan möjlighet att öka förståelsen för kommunikationsarbete på 
distans vore att också studera den andra parten i kommunikationen, i detta 
fall färdtjänstkunderna. En sådan studie skulle sannolikt inte bara ge 
insikter av teoretisk art, utan även kunna bidra med värdefulla insikter för 
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alla inblandade parter, inklusive för dem som driver verksamheten (i detta 
fall både Färdtjänst och TaxiKurir). En sådan studie borde rymma en 
liknande kontextualiserande ansats som i denna undersökning. Inom 
managemetorienterad forskning är det vanligt att undersöka kommunika-
tionsmöten ur ett kundperspektiv, i syfte att fånga vad det är som föranleder 
kundnöjdhet i mötet. Men som har framhållits i den här avhandlingen kan 
sådana undersökningar inte begränsas till själva mötet. Istället måste man 
räkna med kontextuella faktorer som inverkar på mötet. För kundernas del 
är bland annat tidigare erfarenhet av mer eller mindre lyckade taxiresor 
sannolikt av stor betydelse i mötet med telefonisterna.  

Avhandlingen inleddes med ett citat som belyser ett av de problem som 
kommunikationsarbetare på callcenter ställs inför. De förväntas småprata 
trevligt med kunderna, men ska på samma gång upprätthålla det effektiva 
tempot. Den kundorienterade trevlighetsnormen och den rationella effekti-
vitetsnormen utgör en kommunikativ konflikt, som inverkar negativt på 
både kommunikationen och kommunikationsarbetets karaktär. Med den 
redogörelse för de lettiska telefonisternas arbetssituation som lyfts fram i 
avhandlingen är min förhoppning att förståelsen för vad som orsakar denna 
problematik har fördjupats.  
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Metodappendix 

I detta metodappendix kommer jag för det första att reflektera över min 
inverkan på forskningsprocessen. Det är två aspekter jag vill lyfta i den 
reflektionen. Dels handlar det om mitt eget funktionshinder och vad det 
kan ha spelat för roll i processen, dels handlar det om min initiala inställ-
ning till utlokaliserat arbete. För det andra kommer jag att diskutera mitt 
begränsade empiriska material. Som kommer att framgå hade jag önskat ett 
återbesök på callcentret med uppföljande intervjuer. Men av skäl som ska 
förklaras gick detta inte, vilket har resulterat i en förhållandevis liten studie. 
Och för det tredje ska jag mer i detalj redogöra för hur det empiriska mate-
rialet samlats in och bearbetats. Då mitt huvudsakliga intresse rör de lettiska 
telefonisternas arbetssituation, fokuserar jag på den veckan jag var där.  

Min roll på fältet 

Det jag ser som mest angeläget att ta upp när jag berör frågan om min roll i 
forskningsprocessen är vilken betydelse det kan ha haft att jag som funk-
tionshindrad forskare har intervjuat personer som arbetar med funktions-
hindrade, och som faktiskt är en av deras färdtjänstkunder. Vad har detta 
haft för betydelse för min analys? I två avseenden vill jag kommentera mitt 
funktionshinder som en eventuellt påverkande faktor.  

Det första avseendet gäller i vilken utsträckning min egen erfarenhet som 
färdtjänstkund medverkade till själva ämnesvalet för avhandlingen. Jag 
håller med de forskare som likt Sandra Harding (1991) argumenterar att vi 
måste överge föreställningen om en värderingsfri forskning. All forskning 
är socialt situerad och det inkluderar även val av forskningsfrågor och 
empiriskt material. Jag valde dock inte att studera färdtjänstverksamheten 
på grund av min erfarenhet som färdtjänstkund (den erfarenheten kan 
givetvis ha berikat min förståelse av det studerade materialet men det är en 
annan diskussion). Innan jag påbörjade min avhandling var jag inte nämn-
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värt intresserad av färdtjänst som verksamhet. Däremot hade jag ett intresse 
av utlokaliserat arbete och globalisering. Av en händelse fick jag se ett tv-
program där TaxiKurirs utlokalisering av färdtjänstbeställningar till Bal-
tikum nämndes. Eftersom jag avsåg att söka doktorandtjänst på forskar-
skolan BEEGS, som har inriktning på Baltikum och Östeuropa, inom ämnet 
MKV, som bedriver forskning om medierad kommunikation, tog jag kon-
takt med TaxiKurir för att fråga om jag kunde få göra fältarbete hos dem i 
Riga. De visade sig tillmötesgående och så blev mitt område bestämt. Det 
var utlokaliserat kommunikationsarbete i Riga som motiverade valet, inte 
färdtjänstbeställningarna. 

I det andra avseendet har mitt funktionshinder emellertid spelat en roll. 
Då jag skrev min avhandlingsplan hade jag en idé om att det skulle gå att 
undersöka betydelsen av en eventuell kulturkrock. Då tänker jag närmast på 
hur Lettlands omhändertagande av utsatta människor, till exempel funk-
tionshindrade, ibland beskrivs som bristfälligt. I en av UD:s rapporter om 
mänskliga rättigheter i Lettland står det exempelvis så här: ”Synen i sam-
hället på funktionshindrade kan vara fördomsfull och i vissa fall även ned-
värderande, särskilt i fråga om psykiskt funktionshindrade”.1 Om det i det 
lettiska samhället inte finns en delad syn på att svaga människor behöver 
extra stöd, är kanske just en sådan här tjänst svår att förstå för de anställda? 
Kanske påverkar det relationen till kunderna? Jag hade velat fråga dem om 
deras uppfattning om gamla, sjuka och funktionsnedsatta människor, men 
det kände jag att jag inte kunde göra då de hade en funktionsnedsatt 
intervjuare mitt emot sig. Den aspekten har därför lämnats outforskad.  

Något annat jag vill redogöra för är den inställning till utlokalisering och 
arbete i den nya ekonomin som format min förförståelse. Jag hade förut-
fattade meningar om västvärldens giriga utnyttjande av arbetskraft i 
låglöneländer, påverkad av tidigare forskning om framförallt amerikanska 
callcenter i Indien. Denna inställning har naturligtvis påverkat såväl den 
teoretiska beskrivningen av nutida arbete som hur materialet analyserats, 
även om jag fått anledning att återgå till min förutfattade förståelse och 
betrakta den ur nya synvinklar. Det jag särskilt vill diskutera i detta metod-
appendix är hur min förförståelse av utlokaliserat arbete påverkade genom-
förandet av intervjuerna. Jag åkte till Riga med en starkt kritisk uppfattning 
av hårt rationaliserade callcenter, särskilt utlokaliserade sådana. Det med-
förde att åtminstone de första intervjuerna var onödigt tendentiösa och en 

 
1 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter 
-om-manskliga-rattigheter/europa-och-centralasien?c=Lettland, s 19 (2013-03-10). 
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av intervjupersonerna kritiserade mig också för det. Som exempel kan jag 
anföra frågan om vad de anser om outsourcing (utlokalisering). Flera av 
intervjupersonerna visste inte vad termen avsåg och jag förklarade den då 
ungefär som ”när företag flyttar verksamhet till låglöneländer för att spara 
pengar”. Det vill säga en förklaring i linje med min förutfattade mening. 
Trots detta har intervjupersonerna vid flera tillfällen svarat tvärtemot vad 
jag hade förväntat (vilket kanske förminskar betydelsen av mina ibland 
ledande frågor). Åter kan jag ta frågan om utlokalisering som exempel. 
Även om jag ramade in den i en kritisk ton har majoriteten av telefonisterna 
uttryckt sig positivt inför utlokalisering generellt. Med det sagt beklagar jag 
att jag inte hade möjlighet att återvända för uppföljande intervjuer, 
eftersom jag under arbetet med avhandlingen kommit att få en mer nyan-
serad inställning till utlokalisering.  

Det empiriska materialets omfång  

Min ursprungliga tanke var att göra fler intervjuer med anställda på 
callcentret. Då jag utförde merparten av fältarbetet i september 2009 var 
avhandlingen knappt påbörjad och mina frågor mer av explorativ art. 
Eftersom syftet med avhandlingen förändrats något över åren ämnade jag 
åka till Riga igen och göra uppföljande intervjuer. Detta var platschefen 
införstådd med. Men när jag förberedde min nästa resa 2012 var jag inte 
längre välkommen till callcentret. Det berodde enligt chefen på den åt-
stramningsprocess de bedrev i samband med upphandlingen 2012. Som jag 
har tagit upp i avhandlingen behövde de skära ner 20 procent av sina 
kostnader, vilket medförde hårda besparingskrav som i sin tur orsakade stor 
oro hos de anställda. Eftersom allt detta innebar en omfattande omorgani-
sation med relativt hög personalomsättning, ville hon inte pressa situa-
tionen ytterligare genom att ta dit en utomstående forskare. Det är möjligt 
att hon också befarade att ett återbesök skulle ge ett annat och sämre in-
tryck, på grund av åtstramningsprocessens negativa konsekvenser för 
personalen.  

På grund av det bakslaget tog jag kontakt med callcentret i Malmö, ISS, 
som också sköter färdtjänstbokningar åt kunder i Stockholm, för att höra 
om jag kunde komma dit. Den centralen är visserligen inte utlokaliserad till 
ett annat land, men Malmö ligger också långt ifrån Stockholm och de an-
ställda har samma instruktioner vad gäller kundsamtalen. Kontexten skiljer 
sig därför inte i så hög grad som om jag skulle ha valt att lägga till en 
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undersökning från en helt annan verksamhet. Men inte heller dit var jag 
välkommen när de förstod att avhandlingen skulle bli offentlig. 

Svårigheter att bedriva forskning på arbetsplatser är något som bland 
andra Taylor och Bain (2005) och Parker (2000) skriver om. Det kan från 
arbetsgivarens håll finnas en avvaktande inställning gentemot en utifrån 
kommande forskare. Detta är således något som även jag har fått erfara. 

Av den anledningen är den del av materialet som utforskar anställdas 
uppfattningar begränsad. Det största problemet med detta är, som jag ser 
det, att vissa aspekter som jag reflekterat över först efter det att fältarbetet 
utfördes kommer att stå oförklarade eftersom jag inte gavs tillfälle att fråga 
om dem. Exempelvis undrade jag först i efterhand varför telefonisterna inte 
alltid följer ordningen i bokningssystemet, trots att det är tidsbesparande 
och effektiviteten är central för callcentret. Detta, och andra funderingar jag 
hade, förklarade visserligen platschefen när jag återvände 2012, men hennes 
svar kan givetvis inte ersätta en anställds förklaring. 

Utifrån de intervjuer jag gjort är det dock utan tvivel möjligt att utifrån 
belysa de anställdas syn på sitt arbete. Intervjuerna med ledningen och andra 
nyckelpersoner har varit värdefulla för att de klargjort de strukturella villkor 
som formar arbetsplatsen, villkor som de anställda har att rätta sig efter. Jag 
anser att jag genom dem fått en god bild av de strukturer som omger kom-
munikationsarbetet på callcentret, låt vara att beskedet från platschefen om 
att nya intervjuer inte var möjliga eventuellt kan peka på att arbetsvillkoren 
förändrats till det sämre sedan den tid då intervjuerna gjordes.  

Tillvägagångssättet 

I det som nu följer kommer jag att lite mer utförligt beskriva hur fältarbetet 
2009 gick till. Det är redan kort redogjort för i metodkapitlet. Här ger jag en 
fylligare beskrivning kring de omständigheter som omgav insamlandet och 
bearbetningen av det empiriska materialet.  

Intervjuplats 

Först vill jag kommentera platsen där intervjuerna gjordes. Valet av plats är 
av stor relevans, enligt Hammersley och Atkinson (2007). Den går inte alltid 
att välja, men det är bra om platsen är hemtam för intervjupersonen, som 
då slappnar av. Samtliga intervjuer som är gjorda med de anställda telefoni-
sterna är utförda på deras arbetsplats och under deras arbetstid. De genom-
fördes i det lilla personalrummet näst intill pentryt som hade glasväggar och 
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glasdörr (det vill säga full insyn) men åtminstone med möjlighet till ljud-
mässig avskiljning. Telefonisterna befann sig därför i en bekant miljö och 
fick samtidigt ett avbrott i arbetsrutinen, om vilket ett par av de intervjuade 
uttryckte sig positivt. För mig underlättade det naturligtvis att allt kunde 
koordineras på arbetsplatsen, då det är tveksamt om de varit intresserade av 
att ställa upp efter deras arbetstid, men det innebar också ett litet stress-
moment genom att jag kände att jag inte kunde uppehålla dem från arbetet 
alltför länge. Jag hade vid ett inledande samtal med platschefen lovat att inte 
tillbringa mer än cirka en timme med varje person. 

Då det gäller övriga intervjuer var platsen för det mesta arbetsplatsen 
men inte alltid. Undantagen rör sig om läraren som är intervjuad i sitt hem, 
representanten för Svenska Exportrådet som intervjuades i en hotellfoajé 
och den sista intervjun med chefen i Riga som jag träffade på en restaurang.  

Urval 

Det är också angeläget att behandla urvalsprocess och presentation av 
intervjupersoner ytterligare. Alla intervjupersoner utom en valdes ut av 
platschefen, som därför fungerat som ”grindvakt”. Även de fyra telefonister 
jag satt bredvid under observationerna valdes ut av chefen. I möjligaste mån 
bör forskaren vara delaktig i val av intervjupersoner (Hammersley & Atkin-
son 2007) men i mitt fall kändes det inte lämpligt att gå direkt till 
telefonisterna för ett så pass krävande önskemål som detta var, utan att ta 
omvägen via chefen. Det var också ett uttryckt önskemål från hennes sida. 
Letter är enligt henne reserverade och kan känna sig obekväma vid när-
gånget närmande. Det här innebär självfallet att de telefonister jag talat med 
kan ha varit de mest lojala och kompetenta medarbetarna. Detta kan jag 
inte veta. Det som talar emot en uppenbar snedvridning är emellertid att för 
det första valde jag trots allt en intervjuperson själv (en intresserad 
telefonist jag pratade med nästan direkt efter min ankomst). För det andra 
talade jag med annan personal under lunchen två av dagarna och jag kunde 
i dessa informella samtal inte skönja tecken på att den bild jag fått var skev. 
Och för det tredje är det så att om intervjupersonerna instruerats till att ge 
en ”förskönad” bild var den inte på något sätt extrem. Alla intervjuade har 
haft också negativa saker att säga.  

Som jag har tagit upp i metodkapitlet inträffade i ett par avseenden 
försvårande omständigheter gällande konfidentialiteten. Det första gäller 
det fåtal telefonister som talade svenska helt utan brytning och som ibland 
tog upp intressanta upplevelser av detta. Det rör sig i princip bara om två 
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telefonister vilket innebär att de eventuellt är möjliga att identifiera, men 
bara då de kommenterar just detta. Dessa uttalanden kan inte kopplas till 
andra citat av samma telefonister. Det andra avseendet gäller telefonisten i 
Sverige. Jag intervjuade bara en telefonist där, förutom chefen och arbets-
ledaren, där den sistnämnda visserligen också besvarar telefonsamtal men 
ändå mest uttalar sig i egenskap av just arbetsledare. Denna enda telefonists 
identitet kommer att avslöjas (dock ej med namn) då frågorna undersöker 
vad det har för betydelse att svara på samtal från Sverige. Detta är beklagligt 
men bara de vid intervjutillfället närvarande telefonisterna, som såg vem 
som intervjuades, kommer att kunna identifiera personen.  

Vad gäller min strategi att anonymisera intervjupersonerna i avhand-
lingen inspirerades jag i första hand av Rittenhofer (2010), som undersöker 
möjligheten att analysera interkulturella aspekter utan att samtidigt 
reproducera ”den andra”. Genom att ange kön eller nationalitet på intervju-
personen menar hon att man gör personen till en representant för just det 
könet eller den nationaliteten, vilket man också gör om man medvetet väljer 
representanter för olika grupper. Hennes förslag är intervjuande utan ett 
subjekt. Denna poststrukturalistiska strategi bör enligt henne appliceras inte 
bara vid analyserna, som jag gjorde, utan även vid val av intervjuperson 
samt vid val av frågor. Hennes synsätt påminner om Becks (2002, 2006) 
kritik av den metodologiska nationalismen som han menar karakteriserar 
mycket samhällsvetenskaplig forskning. Som forskare av interkulturella 
fenomen måste man vara öppen för att kulturella markörer kanske inte är 
relevanta för intervjupersonerna. Men om de är relevanta – i vilka situa-
tioner kommer det då till uttryck? Kan man urskilja mönster? Det är den 
berättelsen som är den viktiga, inte var och ens individuella upplevelse. Jag 
sympatiserar med detta synsätt men följde det inte konsekvent.  

För det första är mina intervjupersoner medvetet utvalda som represen-
tanter för ett visst kön, ålder, anställningstid med mera, vilket jag omnämnt 
i metodkapitlet. Jag anser att man bör försöka inkludera många olika röster 
i forskningen så att analysen inte framställs ur ett på förhand givet ensidigt 
perspektiv. Däremot ville jag inte i analysen beskriva intervjupersonerna 
som representanter för vissa grupper, eftersom det aldrig går att veta om det 
var den nämnda gruppmarkören som framkallade den aktuella uppfatt-
ningen. Till viss del har jag gjort ett avsteg från detta då det gäller etnicitet. 
Men strängt taget är det inte etniciteten som tillmäts betydelse i analysen, 
utan snarare behärskning av språk och kulturella koder. Med detta sagt 
medger jag att jag gjorde ett avsteg från de poststrukturalistiska strategierna, 
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eftersom jag förutsatte att olika erfarenheter skulle bidra med en större 
mångfald.  

För det andra tar mina frågor explicit upp kulturella uppfattningar. Jag 
har ställt frågor om hur de till exempel uppfattar Sverige och svensk kultur, 
istället för att se om detta är något intervjupersonerna opåkallat hade tagit 
upp, så som Rittenhofer (2010) och Beck (2002, 2006) förordar. Det ser jag 
som beklagligt och kan bara skylla på den begränsade intervjutid jag hade 
med var och en. Jag var intresserad av det geografiska och kulturella av-
ståndet, förutom av arbetet som sådant, och styrde intervjuerna åt det hållet. 
Det fanns inte tillräckligt med tid att be dem prata fritt om ett fåtal teman.  

Genomförande  

Samtliga intervjuer inleddes med att jag talade om syftet med intervjun, 
berättade att det handlar om en avhandling och inte till exempel en tid-
ningsartikel, samt lovade dem konfidentialitet, ungefär så som det brukar 
föreslås att intervjuer inleds (se Hammersley & Atkinson 2007; Kvale 1997). 
Jag avslutade också intervjuerna mönstergillt, genom att ge utrymme att 
reda ut oklarheter. Utöver det har jag anledning att vara självkritisk. Att 
göra intervjuer är inte lätt och jag har sannerligen inte varit föredömligt 
skicklig. Tvärtom avbröt jag ibland intervjupersonerna eller lyssnade 
okoncentrerat så att jag missade en egentligen självklar uppföljningsfråga. 
Allt detta hörde jag tydligt vid transkriptionerna. Det hände också att jag 
ställde ledande frågor eller att jag för tidigt i intervjun ställde direkta frågor, 
vilka enligt Kvale bör ligga i slutet av intervjun efter att ”den intervjuade har 
givit sin egen spontana beskrivning och därigenom markerat vilka aspekter 
av fenomenet som är centrala […]” (1997, s 124). Hans resonemang ligger 
nära det jag berörde ovan. Intervjuaren bör undvika att ställa direkta frågor 
om exempelvis kulturella erfarenheter. Hellre ska forskaren vänta in inter-
vjupersonernas spontana skildring. Som jag skrev ovan ansåg jag mig 
tidsbegränsad, men naturligtvis är det också en konsekvens av min ringa 
erfarenhet som intervjuare. 

Även genomförandet av de iakttagande observationerna kan kritiseras. 
Under dessa tog jag många anteckningar med beskrivningar av rummet, 
inredningen, ljud- och ljusförhållandena, stämningen, rörelsen samt natur-
ligtvis samtalen med kunderna. I efterhand har jag emellertid förstått att det 
är mindre lyckat att föra anteckningar så att intervjupersonerna ser det, 
eftersom det kan upplevas besvärande. Man bör förstås ta anteckningar 
eftersom minnet är kort, men helst göra det omärkligt för att undvika att 
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intervjupersonerna – som inte läser det forskaren skriver men kan förmoda 
att denna skriver om intervjupersonens åtaganden – blir osäkra och känner 
sig obekväma (Lofland & Lofland 1999). Detta var inget problem då jag 
observerade från ena ändan av lokalen men blev svårare då jag satt nära 
telefonisterna och antecknade omständigheter rörande samtalen jag hörde. 
En av telefonisterna var märkbart besvärad av min närvaro, vilket hon 
medgav då jag frågade. Jag fick då byta bord och lyssna en stund med en 
annan telefonist. (Av de andra som jag frågade tyckte en att det bara var 
roligt – hon ville mer än gärna visa och dela med sig – medan övriga två 
menade att de ju var vana vid medlyssning och det var därför inget konstigt. 
Även telefonisten i Sverige var helt obesvärad.) 

Behandling av material 

I metoddelen skriver jag mycket lite om hur materialet är behandlat, vilket 
jag ska ombesörja här.  

Samtliga intervjuer är transkriberade. En del av intervjuerna hann jag 
med redan under veckan jag tillbringade i Riga, men de flesta transkri-
berades en tid därefter. Fältanteckningarna renskrev jag däremot samma 
kväll eller dagen efter, medan jag hade intrycken i färskt minne, så som 
Lofland och Lofland (1999) rekommenderar. 

Inledningsvis transkriberade jag enligt en ganska utförlig analysmall som 
Poland (1999, s 24–25) redogör för. Efterhand förenklade jag den eftersom 
den var onödigt utförlig. Jag har noterat de fall där jag tyckt mig märka en 
tvekan, ett skratt, en ironi eller liknande, men inte exempelvis omtagningar, 
upprepningar eller hosta. Utifrån den principen är citaten redigerade i 
avhandlingen. Jag har där märkt ut kortare pauser med tre punkter, 
betoningar med versaler och exempelvis skratt eller förställd röst genom att 
notera detta i parentes. Dock inte stakningar eller mycket omständliga for-
muleringar. Detta gäller både i frågorna och i svaren. Det viktiga har varit 
att så korrekt som möjligt förmedla budskapet i intervjusvaren, vilket kan 
vara en ganska vansklig tolkningsakt, i synnerhet som de flesta intervjuper-
sonerna intervjuats på ett språk som inte är deras modersmål. Det uppstod 
tillfällen i en del av intervjuerna då vi uppenbart missförstod varandra, 
vilket jag också har kunnat notera under transkriptionsakten. I de fall jag 
misstänkt en missuppfattning, har jag låtit bli att redogöra för intervju-
sekvensen i avhandlingen.  

Den ibland omvända ordföljden och andra kännetecken för bruten 
svenska har jag behållit. Som jag ser det kan det faktum att telefonisterna 
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inte har svenska som modersmål höras dels på uttalet, dels på den omvända 
ordföljden. Uttalsnyanser ville jag inte förmedla i citaten då uttydningen av 
dem skulle bli komplicerade, dock har jag gett illustrativa exempel då detta 
diskuterats i analysen. I övrigt är uttalsnyanser ”försvenskade”. Men jag be-
höll som sagt de fall där det svenska språket kräver en för många icke-
svenskar märklig ordföljd eller andra grammatiska misstag.   

Efter transkriberingen av intervjuerna utförde jag en systematisk kate-
gorisering av materialet genom att gruppera likartade teman eller idéer. Jag 
försökte namnge kategorierna med ett samlingsbegrepp eller en nominal-
fras varpå jag klippte ut stycken i intervjuerna och förde in dem under 
lämplig rubrik. Sedan jämförde jag hur de olika intervjupersonerna 
berättade om samma fenomen för att få en fylligare bild, en gemensam upp-
levelse. I stort konstruerade jag teman efter mina frågor och delade följakt-
ligen in materialet i exempelvis ”fördelar med arbetet”, ”nackdelar med 
arbetet”, typiska samtal”, avvikande samtal” och så vidare. Detta gjorde jag 
för att få överblick och systematik över mitt material. Då jag skrev analysen 
återgick jag till att läsa varje intervju igen för att, tillsammans med mina 
teoretiska begrepp, ställa nya frågor till materialet.  
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Summary  
(Sammanfattning på engelska)  

This research thesis analyzes the characteristics of communication work in 
a call centre, by examining the communication work at a Swedish call 
centre which is outsourced to Latvia. The thesis examines the ways in which 
communication with the customers is organized, carried out and assigned 
meaning. The term communication work is therefore to be understood as a 
consequence of two distinct circumstances. Firstly, the work consists solely 
of communication with other people. It is essentially language work (Came-
ron 2000, p. 114). Secondly, attention is aimed at other kinds of work which 
are also mainly constitutive of communication (in the knowledge- media – 
and service sectors). In order for the analyzed communication work to be 
justifiably characterized, a comparison with other kinds of communication 
work is necessary. 

The communication work is analyzed both as labour and as com-
municative activity. The concept of labour focuses upon the relation 
between employer and employee. Therefore, the analysis is placed within 
the framework of a capitalistic production system, through a survey of the 
economic and the organisational working conditions. The communicative 
activity deals with how the telephone conversations with the customers are 
performed. In that part of the analyses, the working routines and the 
meaning making practices are illuminated. This means that the dissertation 
employs both structural and action perspectives (cf. Giddens 1984), where-
by the structure is constituted in, for example, the workplace’s physical 
institution and the employer’s requirements, while the actor perspective 
comes into account in the telephone conversations enacted by individual 
operators. The fundamental idea is that even the habitual work tasks are 
actively regenerated by the participants in the activity (cf. Linell 2011). 

The analysis makes a distinction between different dimensions of the 
work tasks encompassed by the material, organisational, and ideological 
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framing (meso), the enactment (micro) and the socio-economic relation 
(macro). The meso-dimension is, however, dealt with in two separate 
chapters. The dimensions are dialogically related to one another. People’s 
utterances are created in dialogue with their environment, whilst what is 
said is regenerated and is constitutive of the social situations at hand. The 
dissertation is characterised by this dialogic perspective on communication 
(cf. Linell 2009; Linell 2011).  

In Chapter 4, the material and organisational framing is analyzed. The 
set questions are: In which context is the work carried out? How does the 
material construction of the workplace, the work descriptions, and the 
communication technology put limitations upon the communicative work? 
Which other material and organisational factors yield implications for how 
the communicative activity is managed?  

Chapter 5 examines the ideological framing. The set questions are: How 
are the telephone operators introduced and trained? What are the priori-
tised conversational norms? To what extent are conversational styles and 
attitudes managed?  

Chapter 6 explores what happens in the interactions between operator 
and customer. The set questions are: In which conversations do com-
municative dilemmas arise? How are the relationships shaped between, on 
the one hand, individual improvisations and, on other hand, the material 
and ideological management? That is, what possibilities are available for 
autonomous action? 

Chapter 7 reports on socio-economic and spatial relations. The set 
questions are: How has the process of outsourcing been implemented? 
What significance do the transnational relations yield in terms of meanings 
assigned to the communicative work within the local and wider commu-
nicative space?  

The final chapter, Chapter 8, recapitulates on the aim of the thesis. What 
kind of communication work emerges? What distinguishes it from other 
types of available communication work within the new economy? 

Theory, materials and method 

The theoretical concepts are derived, firstly, from critical perspectives of 
work. These bring to the fore among other things, that work in the 
capitalistic system is organized in ways that alienate people from their 
nature as humans, mainly by the lack of control of both their work process 
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and work product (cf. Braverman 1977). The high degree of emotional 
labour that is required of many employees in capitalistically organized work 
is part and parcel of this, since employees are required to suppress feeling 
and create a publicly pleasant display, sold for a wage (cf. Hochschild 1983). 
Self-realisation is impossible and people work merely in order to provide 
for themselves. Secondly, the theoretical concepts are borrowed from 
management-oriented perspectives on work. These perspectives depict 
work rather as something that offers involvement and personal develop-
ment. In particular, today’s knowledge work is generally considered as 
autonomous and qualified which implies that it categorically makes self-
realisation possible (cf. Bell 1973/1999; Deuze 2007; Florida 2012). These 
two contradictory theoretical perspectives are weighed up against each 
other in the analysis. Other contemporary research on work, employing 
similar theoretical concepts, has provided additional theoretical input into 
this examination of communication work (e.g. Baldry et al. 2007; Du Gay 
1996; Hesmondhalgh & Baker 2011). 

The examined call centre is owned by a Swedish taxi company that has 
outsourced parts of its business to Riga in Latvia. The working duties 
involve the booking of subsidized taxi fares for elderly and disabled 
customers in need of transportation services in the Swedish capital, 
Stockholm, which means that the business is a government funded public 
service. The empirical data mainly consists of interviews with and 
observations of telephone operators at the Riga call centre, and interviews 
with the call centre’s manager. Apart from this, a smaller similar study has 
been conducted at the company’s central office in Stockholm, as well as 
interviews with other relevant persons both in Riga and in Stockholm, 
including a representative of the client (Färdtjänst). 

Thus, the thesis applies qualitative research in which the individual 
interviews and the participant observations have been interpreted within a 
hermeneutic research framework (cf. Bjurström 2004; Hammersley & 
Atkinson 2007; Kvale 1997; Lindlof & Taylor 2002). 

Results 

The material and organisational nature of the collected data signifies that 
the call centre work is performed in not a particularly flexible way. The 
work has both organisational and technical limitations; the work becomes 
standardized and restricted in its scope of variation. Within this context, the 
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conversations with the customers become short, repetitive and highly 
restricted to the boundaries of the booking system. The conversational flow 
is uninterrupted and the employees have to log out of the computer system 
should they need a pause. Consequently, the operators are tied to their 
desks, in the space where the technical equipment is available. The work is 
therefore characterised by being physically accessible at the location of 
work, in contrast to other current communication work, where commun-
ication technologies facilitate more flexible and mobile working conditions.  

The ideological management provides the basis for the conversational 
norms that are expected: the norm about effectiveness and the norm about a 
pleasant and polite manner. Neither of these norms are prescribed in 
tightly-defined scripts, but are rather provided verbally. The computer’s 
booking system, however, functions as some type of script, by way of 
delimiting the information that is to be obtained within each telephone 
conversation. Moreover, the effectiveness norm is maintained if the sug-
gested conversational instructions in the booking system are adhered to 
correctly. The norm about a pleasant and polite manner is not as clearly 
defined. While a pleasant mannerism is indeed desirable, on behalf of the 
operators it is required only to a relatively small degree in addition to “com-
mon” courtesy. This constitutes a difference, particularly with regards to 
communication work more broadly in the private sector. In the private 
sector “the customer is king” due to an apprehension that the customer may 
otherwise take their custom elsewhere. The contradiction is contained in 
the fact that the Riga call centre customers are not able to go to a 
competitor, as their provider is a government owned and subsidised service 
(färdtjänst), which also has the monopoly on the market. The customers are 
constructed as rational beings, who above all require an efficiently handled 
errand. 

The enactment of the interactions has resulted in a stream of com-
municative dilemmas which the operators have had to solve in-situ. These 
have concerned linguistic, social, technical and geographic dilemmas, which 
all can be explained by way of the geographical and the cultural distance of 
the call centre. The interactions are mediated, meaning that the participants 
in the interaction are located in different cultural and geographical contexts 
and have distinct beliefs about how the booking dossier should be 
approached, communicatively. The enactments additionally bear witness to 
deviations away from the norms about effectiveness and politeness. This 
points towards a degree of flexibility within the otherwise rigidly structured 
work process. Regardless, such deviations are small in scope. The telephone 
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conversations are characteristic of a mundane registering of bookings in a 
calm and patient manner, without clear signs of effective management, but 
concurrently showing no social competency. Contrary to communication 
work where the interaction between operator and customer occurs in a 
commonly shared space and the relationship builds on recurring personal 
meetings, the current example is characteristic of an impersonal and 
instrumental affect.  

The socio-economic relations create communicative spaces, which have 
proven to hold incompatible meanings at local and broader levels. The local 
communicative space, which is enacted in the immediate space, has been 
meaningfully conceptualised. Firstly, the other persons that are present have 
offered a good collegial community. Secondly, the economic working 
conditions have meant significant security, especially with regards to the 
harsh economic conditions in the Latvian society, within which the 
operators find themselves. The broader communicative space on the other 
hand, which is mainly analysed in terms of customer relationships, has 
proven less meaningful. The nature of working from a distance means that 
the work is cut off from social relations and a meaningful context. Since the 
relationship is mediated and thereby uprooted from its common, spatial 
contexts a meaningful relationship is hampered. Both the customers and the 
employees lack understanding for the social situation of the other. In this 
case, the communication technology does not function in a unifying man-
ner, but rather increases cultural distance. 

Conclusion 

In the new global economy, communication work is increasingly estab-
lished through outsourcing processes. The grounds for this are clearly 
economic: it is profitable and rationalised. This thesis has, however, brought 
forward the value in combining a macro-perspective on political and eco-
nomic forces regarding outsourcing, with a micro-perspective of meaning-
making on the basis of employee views. Although the outsourcing of work 
may be financially motivated, and may even be considered an exploitation 
of low-income labour markets, it need not be the only way in which it can 
be understood. As examined in the current research, the work process is 
indeed constructed in an alienated manner, through high levels of standard-
ization, immobility, and estrangement from the customers. Nonetheless, 
merely being employed has meant significant financial security for the 
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employees of the call centre in Latvia. They are incumbents of a society 
affected by deep economic crises with high unemployment rates. In relation 
to Latvian society in general, the employees have found meaning within 
their immediate social situation. This may explain why they endure the 
monotonous work with few opportunities for development.  
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I den nya globala ekonomin upprättas alltfler kommunikations-
möten på distans, genom utlokalisering av kommunikativ 
verksamhet. Det är naturligtvis ekonomiskt motiverat och kan 
följaktligen uppfattas som en exploatering av låglönad arbets-
kraft. Men detta är inte enda sättet att förstå utlokaliserat 
kommunikationsarbete. I den här avhandlingen kombineras ett 
politisk-ekonomiskt makroperspektiv på utlokaliserat arbete 
med ett meningsskapande aktörsperspektiv som lyfter fram de 
anställdas uppfattningar om arbetet. Syftet är att analysera vad 
som utmärker kommunikationsarbete på ett callcenter. Detta 
görs genom att utforska hur den kommunikativa verksamheten 
på ett svenskt callcenter i Lettland organiseras, utförs och tillskrivs 
mening. Ett centralt tema i studien kretsar kring förhandlandet 
mellan effektivitet och service, ett förhandlande som till stor del 
karakteriserar kommunikationsarbeten på callcenter. 
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