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MEDLYSSNING I UTGÅENDE TELEFONFÖRSÄLJNING. VAD UTGÖR GODA 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR COACHING? 

 
Michael Soderling 

 
I call centers bedrivs medlyssning av telefonsamtal i syfte att kontrollera, 
övervaka, utbilda och utveckla telefonsäljare. Åtta telefonsäljare deltog i 
reflexiva intervjuer om upplevelser av medlyssning i utgående 
telefonförsäljning. Det utkristalliserades fyra teman angående hur 
telefonsäljare vill att medlyssning ska gå till samt vad telefonsäljare 
upplever som främjande respektive hämmande i medlyssningssituationen: 
Organisatoriska förutsättningar vilket innefattar coachernas arbetssituation 
samt uppläggningen av säljproceduren; Coachens stil där hjälpande och 
stödjande kontrasteras mot kontrollerande och värderande; Coachens 
explicita kunskap inom produkt, marknad och försäljningsteori; Ramar 
vilket omfattar de yttre formerna för medlyssning. Slutligen diskuteras hur 
uppdragsgivare inom telemarketing kan påverka förutsättningarna för 
medlyssning, hur säljorganisationer kan bidra till en dynamisk lärmiljö och 
hur coacher kan beakta principer för ett erfarenhetsbaserat lärande. Framtida 
forskning kan inriktas på att ta fram best practice inom medlyssning. 

 
 

Jag vill med denna studie fokusera telefonsäljares upplevelser av medlyssning i utgående 
telefonförsäljning. Ett skäl till det är att call center-branschen enligt Sveriges 
Callcenterförening (http://www.sccf.se) sysselsätter 100 000 personer i Sverige. Därför kan 
det finnas både ett samhällsintresse och för call centers ett företagsekonomiskt intresse i att 
undersöka hur telefonsäljares arbetssituation ser ut och kan förbättras, i det här fallet med 
fokus på medlyssning. 
 
Call centers är ett beforskat område, jag ger här ett axplock av svensk och internationell 
forskning. I Sverige har Strandberg, Sandberg och Norman (2006) samlat in data om 
verksamhetsinriktning, human resource-metoder och prestationer från 161 call centers. 
Norman (2005) har undersökt fysisk och psykosocial miljö och deras samband med hälsa på 
46 (delstudie I) respektive 38 (delstudie II, III, IV, V) svenska call centers. Toomingas, 
Hagman, Hansson Risberg och Norman (2003) studerade arbetsförhållanden och hälsa vid 16 
callcenterföretag i Sverige. En stor brittisk undersökning (Sprigg, Smith & Jackson, 2003) 
med data från 36 call centers, studerade psykosociala riskfaktorer. 
 
I de flesta call centers förekommer någon sorts övervakning eller kontroll, det engelska ordet i 
litteraturen är monitoring. I monitoring ingår både insamlande av kvantitativa data som till 
exempel antal genomförda samtal per timme och kvalitativ övervakning som medlyssning. 
 
 
Följande personer har på olika sätt bidragit till föreliggande arbete. Philip Cohen, Peter Hallgren, Tommy 
Huttunen, opponent Pialina Jelbring, Henrik Norelius, examinator Ann-Charlotte Smedler, Elisabeth Strand, 
handledare Ingemar Torbiörn och Jakob Welander, tack till er alla. Mina intervjudeltagare ska också ha ett tack 
för att ni ställt upp och hjälpt mig att få en fördjupad förståelse för fenomenet medlyssning. Sist men inte minst 
har min sambo Pernilla Johansson varit ett oundgängligt bollplank som stått ut med att höra mig prata om 
medlyssning varje dag i över ett års tid. Tack. 
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Det finns forskning på monitoring, till exempel Holman, Chissik och Totterdells (2002) 
undersökning om hur övervakning påverkar välbefinnande i call centers samt Spriggs et al 
(2003) undersökning. I Sverige har till exempel Toomingas et al (2003) ställt frågor om 
medlyssning. 
 
Fördjupade studier av upplevelser av enbart medlyssning tycks vara sällsynta. Trots mycket 
omfattande databassökningar har jag endast hittat en studie som kvalificerar sig, det är Kallurs 
(2006) studie ”Fenomenet Medlyssning. En kvalitativ ansats i utvärderingen av medlyssning 
som verktyg ur ett lärande perspektiv.” Här finns alltså behov av mer forskning. 
 
Det finns också ett personligt intresse. I skrivande stund har jag cirka 18 års erfarenhet av att 
arbeta med utgående telefonförsäljning. På hel- eller deltid har jag bland annat haft roller som 
säljcoach och utbildare i försäljning. En företeelse som går som en röd tråd genom dessa 
roller är medlyssning. Jag har aldrig fått någon utbildning i hur man medlyssnar utan det har 
varit en relativt oreflekterad trial-and-error-process. År 2003 påbörjade jag 
psykologutbildningen. Det finns en del i psykologutbildningen som indirekt berör 
medlyssningssituationen, några exempel är kommunikationsteori, hur man kan ge 
återkoppling samt synen på mänskliga förändringsprocesser. I takt med att jag i 
medlyssningssammanhang experimenterat med det jag lärt mig på psykologutbildningen har 
jag börjat förstå mer om hur man kan utveckla processen. Men jag har saknat en djupare insikt 
i telefonsäljares upplevelser av medlyssning. På ett typiskt call center finns inte tid avsatt att 
sitta ner tillsammans med säljare och ta ett metaperspektiv på medlyssning. Det är alltså 
ytterligare ett skäl till att jag har valt att skriva mitt examensarbete om ämnet. 
 
Jag ser framför mig två målgrupper för detta arbete. Den ena målgruppen är studenter och 
lärare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Den andra målgruppen är 
uppdragsgivare inom telefonförsäljning, chefer, coacher och säljtränare på call centers. Bägge 
grupperna har en unik förförståelse men inom helt olika domäner. Det som den ena 
målgruppen kan uppfatta som trivialt och självklart kan den andra uppfatta som närmast 
obegripligt, det har stått klart för mig när olika människor har läst denna text i olika versioner. 
Jag har under arbetets gång haft ambitionen att detta arbete ska vara läsbart för bägge 
målgrupperna. Före examinationen fick jag återkoppling från två säljcoacher om det 
akademiska språket och jag har försökt åtgärda en del uttryck från psykologin och 
metodologin samtidigt som jag medvetet behållit ord och uttryck som jag bedömer försvarar 
sin plats i det som ska föreställa ett vetenskapligt arbete. Under examinationen kom kritik 
riktad mot användandet av branschbegrepp och att jag tar för givet att läsaren har min 
förförståelse för call center-världen. Grundat i de kommentarer jag fått före och under 
examinationen har jag insett att det för mig är svårt att uppfylla ambitionen att arbetet ska 
vara läsbart för bägge målgrupperna. De kvarstående eventuella svårförståeliga uttrycken och 
orden faller tillbaka på enbart mig och mina medvetna val och inte på något sätt på min 
handledare, examinator eller opponent. 



 3 
 

TEORI 
 
För att sätta medlyssning i ett teoretiskt sammanhang kommer jag att diskutera säljcoaching, 
motivation och prestation, lärande samt organisationsteori. Först kommer dock en diskussion 
om begreppet medlyssning. 
 

Medlyssning – vad, vem, varför 

 
Detta avsnitt bygger på mina personliga erfarenheter. Medlyssning definieras i denna studie 
som den procedur där en person sitter bredvid säljaren och lyssnar på pågående samtal (och 
kan höra både säljare och kund) och ger återkoppling. Den som medlyssnar på säljaren är ofta 
arbetsledaren som på olika företag kan ha olika titlar. Några vanligt förekommande är coach, 
teamleader, gruppledare, teamansvarig och säljledare. Ibland kan även chefer högre upp i 
hierarkin medlyssna, till exempel försäljningschefen. I telemarketingföretag händer det också 
att representanter för uppdragsgivare medlyssnar. Vidare kan företagsinterna eller externa 
säljtränare som är experter på försäljning medlyssna. För enkelhetens skull kommer jag 
fortsättningsvis att använda begreppet coach för alla de personer som medlyssnar på 
telefonsäljaren. Som tidigare nämnts kan ett skäl till att bedriva medlyssning vara kontroll och 
övervakning. Två andra skäl kan vara 
 

• Bygga upp säljförmågan – introduktion, utbildning, utveckling i yrket  
• Upprätthålla säljförmågan – undvika att en säljare får en svacka eller hjälpa upp på 

banan en säljare vars försäljningssiffror gått ner  
 
I praktiken är det inte en skarp gräns mellan de två senare syftena, vare sig definitionsmässigt 
eller i deras utövande, bägge kan ses som en delmängd i begreppet säljcoaching 
 

Medlyssning i förhållande till säljcoaching 

 
Säljcoaching skulle kunna definieras som allt en coach gör i avsikt att påverka sin personals 
försäljning positivt. Så här skriver Rich (1998) i en översiktsartikel om säljcoaching: ”Sales 
coaching has long been cited by professionals as a critically important means used by sales 
managers to enhance the performance of their salespeople.” (min kursivering, sid. 53). Att 
öka prestationen svarar väl mot den typ av medlyssning som syftar till att bygga upp och 
upprätthålla säljförmågan. Rich (1998) diskuterar tre konstrukt som kan konstituera 
säljcoaching: återkoppling från coachen, tillit samt coachen som förebild. Coachen som 
förebild bedömer jag inte vara relevant för medlyssning. Vad gäller återkoppling lyfter Rich 
fram tre aspekter och deras konsekvenser: Positiv respektive negativ återkoppling, hur nära 
inpå beteendet återkoppling ges samt vad återkopplingen fokuserar. 
 
Enligt Rich (1998) tycks det som att enbart positiv återkoppling (”bra jobbat!”), utan en 
negativ kommentar i nästa mening (”men du kunde nog ha pratat mindre”) som kommer 
direkt efter ett beteende ökar prestation och jobbnöjdhet. Negativ återkoppling som dessutom 
kommer långt efter beteendet tycks medföra minskad jobbnöjdhet. Det tycks vidare som att 
återkoppling som rör en säljares resultat (”vad mycket du har sålt i dag, bra där”!) har positiv 
effekt på prestation medan återkoppling som rör beteende (”jag gillar verkligen ditt sätt att 
skapa en god personlig relation med kunderna!”) har störst inverkan på jobbnöjdhet. Jag 
kommer att diskutera återkoppling ytterligare under avsnittet om lärande. 
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Angående tillit menar Rich (1998) att den uppstår när coachen uppfattas som kompetent för 
sitt jobb och har adekvat erfarenhet som kan användas för att utveckla sina säljare. Vidare 
uppstår tillit enligt Rich (1998) när coachen visar genuin omsorg och intresse om säljaren och 
medverkar till en öppen och rak tvåvägskommunikation. 
 
Som jag skrev ovan är det inte en tydlig gräns mellan att bygga upp säljförmågan och att 
upprätthålla den. Medlyssning som en variant av säljcoaching som jag beskrivit den i detta 
avsnitt har tyngdpunkten i att upprätthålla och från det är steget inte långt till begrepp som 
motivation och prestation. 
 

Medlyssning i förhållande till motivation och prestation 

 
Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver följande om motivation: ”Motivation brukar uppfattas 
som en inre psykologisk process i individen som skapar en drivkraft som får honom att 
handla, som ger handlingen en riktning och upprätthåller och förstärker handlingen.” (sid. 
292). De skriver vidare att det finns ett samband mellan motivation och prestation men fäster 
uppmärksamheten på att sambandet medieras av både personliga egenskaper och egenskaper 
hos den organisation som individen verkar inom. Jag avser här inte att diskutera motivation 
och personliga egenskaper. Det beror på att jag postulerar att medlyssningssituationen är så 
fokuserad på uppgiften och så laddad att den personliga motivationen definierad som viljan att 
prestera eller lära får antas vara på topp, så länge medlyssningen sker frivilligt. Däremot kan 
tron på förmågan att prestera eller lära vara låg men som vi såg ovan avser ju coachen att 
arbeta med det genom säljcoaching och som vi ska se längre fram genom lärandeprocessen. 
 
Jag vill här i stället fokusera motivation i relation till arbetsutformningen och coachens 
tolkning och hantering av densamma. Jacobsen och Thorsvik (2002) redogör för Hackmans 
och Oldhams teori som handlar om vilka förhållanden som skapar hög prestation hos de 
anställda. Dessa förhållanden är (bland annat): 
 

• Att arbetet är delegerat 
• Att uppgiften innebär autonomi  
• Känslan av att ha personligt ansvar för resultatet 
• Kunskap om resultatet – går det att avgöra om resultatet är bra eller dåligt? 

 
Det är en sak hur organisationen utformar arbetet, en annan hur coachen tolkar 
arbetsutformningen och därmed sätter sin personliga prägel på arbetet, i det här fallet på 
medlyssningssituationen. Det kan tänkas att organisationen är starkt regelstyrd medan 
coachen mot sina instruktioner tillämpar målstyrning och omvänt att organisationen ligger 
långt framme vad gäller empowerment men coachen så att säga misstror sina medarbetare 
eller deras förmåga och därför detaljstyr. Poängen med detta avsnitt är att visa på hur 
motivation och prestation kan sägas vara en funktion av organisationsstrukturen och 
ledarskapet och att dessa företeelser får inverkan på kvaliteten på medlyssningen. Hittills har 
jag diskuterat medlyssning med tonvikt på att upprätthålla säljförmåga, nu går jag över till att 
diskutera medlyssning med tonvikt på byggande av säljförmåga. 
 

Medlyssning i förhållande till lärande 

 
En diskussion om lärande kräver en definition av vad begreppet står för. Ellström (1992) 
föreslår följande: ”… relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning” (sid. 67). Vad kan då främja och hämma lärande? 
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Organisatoriska förutsättningar för lärande 

 
Det förekommer att säljare ordagrant ska läsa innantill från ett manus och inget utrymme för 
improvisation ges (H. Norelius, personlig kommunikation, 6 juli, 2007). Insatsen från en 
coachs sida i medlyssning i det fallet blir alltså starkt begränsad, han eller hon kan inte göra så 
mycket mer än att kontrollera att säljaren har fattat syftet med manuset och att samtalet 
genomförs på föreskrivet sätt. Strandberg et al (2006) fann i sin undersökning att det av 
medarbetarna i tolv procent av call centerföretagen ”mycket” eller ”väldigt mycket” krävs att 
de använder manus. Här framgår dock inte i vilken mån säljaren måste följa manuset 
ordagrant. Ett manus kan ju utformas som ett stöd att luta sig emot eller som ett libretto som 
ska följas noggrant. I samma undersökning fann forskarna att det i 49 procent i stickprovet 
inte alls krävdes att medarbetarna använde manus. Av det följer att säljaren har stor frihet att 
lösa sin uppgift som han eller hon finner bäst. Detta större handlingsutrymme medger också 
ett större spektrum av tänkbart lärande då ”rätt och fel” får mindre mening. Ovanstående 
kontinuum av frihetsgrader är den ena aspekten av organisatoriska förutsättningar för lärande 
som jag tänker mig. Ellström (1992) har diskuterat fyra olika typer av lärande som kan 
illustrera detta kontinuum, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Fyra typer av lärande som en funktion av det handlingsutrymme som finns i lärandesituationen. Fritt 
efter Ellström (1992) 

 
Aspekt av  Typer av lärande/lärandenivåer 
lärande-  Reproduktivt         Produktivt (Kreativt 
situationen  lärande Regelstyrt Målstyrt lärande) 
Uppgift/mål  Given Given Given Ej given 
Metod  Given Given Ej given Ej given 
Resultat  Givet Ej givet Ej givet Ej givet 
 
I tabellen har jag satt kreativt lärande inom parentes då den typen av lärande innefattar att den 
lärande även ska definiera uppgiften. Det privilegiet har inte säljaren på ett call center. 
Handlingsutrymmet som en säljare har återfinns alltså i praktiken någonstans mellan 
reproduktivt lärande där lärandepotentialen är begränsad till att hantera avvikelser från ett 
säljmanus och målstyrt lärande där lärandepotentialen är mycket större. 
 
Ellström (1992) diskuterar vidare olika perspektiv på kompetensutveckling, nämligen på vems 
villkor lärandet sker, vilket jag tänker är den andra aspekten av organisatoriska 
förutsättningar. Det tekniskt-rationella perspektivet tar avstamp i att lärandet är till för att 
förverkliga huvudmannens mål, medlyssning kan genom det rastret ses som ett verktyg för 
organisationen medan det humanistiska perspektivet utgår från till exempel 
problemorientering och dialog mellan coach och säljare. Dikotomin tekniskt-
rationellt/humanistiskt kan förstås problematiseras, i praktiken existerar nog i de flesta fall en 
blandning. Men i fallet humanistiskt perspektiv är medlyssning inte till för implementering 
och kontroll utan för personlig utveckling (i yrket).  
 
Hur medlyssning så att säga uppstår och bedrivs i företaget beror alltså på ledningens 
inställning i frågorna 
 

• om graden av frihet i genomförandet av säljsamtalen – handlingsutrymmet 
• om på vems villkor medlyssning sker – perspektiv 
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Dessa två frågeställningar tillsammans bildar det jag menar med organisatoriska 
förutsättningar för lärande. 
 

Individernas förutsättningar för lärande 
 
I samspelet mellan coachen och säljaren blir individernas kunskapssyn relevant. Kunskap kan 
ses som objektiva sanningar av typen 1 + 1 = 2. De flesta skulle nog säga att det går att avgöra 
om det föregående påståendet är sant eller falskt eftersom det antas kunna kontrolleras mot en 
objektiv verklighet. Lägger man en tändsticka bredvid en annan tändsticka så har man två 
tändstickor, den slutsatsen är normalt sett inte föremål för debatt. 
 
Kunskap kan också ses som något av individen konstruerat. Då blir det meningslöst att tänka i 
termer av rätt och fel. Snarare blir det meningsfullt att resonera i termer av ”med nuvarande 
kunskap om en viss företeelse kommer jag fram till följande slutsats. Men jag är öppen för att 
jag inte vet allt som berör just denna fråga. Jag är beredd att ändra uppfattning allteftersom jag 
utökar min kunskap.” Vad en människa kan lära sig och hur hon lär sig är alltså bland annat 
beroende av hennes kunskapssyn. 
 
Döös och Wilhelmsson (2005) diskuterar individens tänkbara kunskapsteoretiska utveckling: 
från ”en dualistisk, objektivistisk kunskapssyn till ett mer subjektivt, relativistiskt 
förhållningssätt och slutligen till ett sammanhangsanknutet, konstruktivistiskt sätt att veta och 
kunna” (sid. 97). Ett exempel från säljarvärlden kan vara den eviga frågan om huruvida en 
säljare i säljsamtalet ska använda kundens namn eller inte. En dualistiskt objektivistiskt lagd 
coach skulle kunna säga ”det är viktigt att genomgående använda kundens namn i säljsamtal” 
eller ”det är helt fel att använda kundens namn i säljsamtal.” Den coachen har alltså en 
uppfattning om att något är rätt eller fel och har inte reflekterat över sammanhangets 
betydelse. En coach med en sammanhangsanknuten, konstruktivistisk kunskapssyn skulle 
däremot kunna säga ”Jag har ingen bestämd uppfattning om huruvida det generellt är rätt eller 
fel att använda kundens namn i telefonförsäljning. Men i det förra samtalet var min upplevelse 
att kundens irritation steg allteftersom samtalet fortskred. Håller du med om den 
bedömningen?” Säljaren håller med. ”Jag noterade att du ofta använde kundens namn. Kan 
det vara så att den här kunden kände sig obekväm med det familjära tilltalet? Har du någon 
fundering kring hur du kan bedöma hur olika kunder vill bli tilltalade?” Förutom det 
sammanhangsanknutna perspektivet uppmuntras säljaren att tänka själv, att konstruera sin 
kunskap. 
 
Om coachen och säljaren har olika kunskapssyn torde medlyssningsarbetet försvåras. Det kan 
illustreras med följande exempel: Coachens kunskapssyn är sammanhangsanknuten och 
konstruktivistisk och han söker dialog med säljaren. Coachen frågar ”hur upplevde du 
säljsamtalet?” i avsikt att resonera med säljaren. Säljarens kunskapssyn däremot är dualistisk 
och han söker entydiga instruktioner och ställer motfrågan ”Vet inte. Säg vad jag gjorde för 
fel.” Omvänt kan man tänka sig en coach som instruerar en säljare utifrån sin egen dualistiska 
kunskapssyn: ”det där var fel, så här ska du göra i stället” medan säljaren efterfrågar en dialog 
om för- och nackdelar med olika tänkbara handlingsalternativ. I gynnsamma fall kan här ske 
en uttalad ömsesidig förhandling mellan individerna, i andra fall kanske förhandlingen snarare 
blir en oreflekterad krock mellan olika synsätt. 
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Lärmiljön 

 
Lärmiljön är något mer än lokalen i vilken lärandet sker. Lärmiljön är också den psykosociala 
miljön och organisationskulturen i vilken lärandet sker. Vad gäller medlyssning tänker jag att 
lärmiljön uppstår som ett resultat av en förhandling mellan organisatoriska förutsättningar 
(som dyaden coach – säljare inte kan påverka) och individernas kunskapssyn (som 
individerna importerar in i dyaden). Olstedt och Lönnheden (2005) beskriver tre tänkbara 
lärmiljöer som jag här överfört till medlyssningssituationen: 
 

• Den dualistiska lärmiljön. En absolut sanning som tillhandahålls av coachen antas 
finnas. 

• Den relativistiska lärmiljön. Interaktion mellan coachen och säljaren förekommer, 
ansvaret för lärandet förskjuts till säljaren, till exempel uppstår här frågan om på vems 
initiativ medlyssning sker och vad medlyssningen ska fokusera. 

• Den engagerade relativistiska lärmiljön. Analytiskt och kritiskt tänkande förekommer i 
ännu större omfattning. 

 
Jag menar alltså att efter det att coachen och säljaren mer eller mindre explicit med varandra 
förhandlat fram en gemensam kunskapssyn måste nu dyaden förhandla ”uppåt”, och finna en 
acceptabel kompromiss mellan dess egen kunskapssyn och organisatoriska förutsättningar 
vilket jag illustrerar i figur 1. 
 
 

Organisatoriska förutsättningar 

Perspektiv: Tekniskt rationellt ↔humanistiskt 

Handlingsutrymme: Snävt ↔brett 
 
 
 

Förhandling  Lärmiljön 

Dualistisk ↔engagerat relativistisk 
 
 
 

Individernas förutsättningar 
Coachens kunskapssyn �förhandling � säljarens kunskapssyn 

 
Figur 1. Hur lärmiljö för medlyssning kan skapas i en förhandling mellan organisatoriska och individuella 
förutsättningar. 

 
 
Problem kan uppstå till exempel när en coach och en säljare med ett sammanhangsanknutet, 
konstruktivistiskt sätt att veta och kunna ska förhålla sig till ett säljuppdrag där säljprocessen 
är definierad i detalj och inget utrymme för improvisation ges.  
 
Erfarenhetsbaserat lärande 

 
Hittills har jag diskuterat förutsättningar för lärande och vill nu gå vidare till hur lärande kan 
gå till. Medlyssning som följs av någon sorts återkoppling eller dialog är ett 
erfarenhetsbaserat lärande. Merriam, Cafarella och Baumgarten (2007) diskuterar olika 
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erfarenhetsbaserade sätt att lära, av vilka jag vill säga något om det situationella och det 
konstruktivistiska då de utifrån min egen erfarenhet av säljcoacher är de två sätt som används 
i medlyssningssammanhang, därmed inte sagt att de alltid är reflekterade eller medvetet valda. 
 
I det situationella perspektivet postuleras att lärande är sammanflätat med att göra, lärandet 
antas bottna i situationen som den lärande deltar i snarare än bottna i dennes huvud. Det sker 
någon sorts återkoppling – via coachen och/eller via kundens reaktioner och beteende – som 
leder till förändring eller anpassning. Jag tänker att förhållandet mellan coachen och säljaren i 
det här fallet motsvaras av förhållandet mellan mästaren och lärlingen. I det situationella 
perspektivet förekommer alltså ingen reflexion utan coachen överför sin hantverkskunskap till 
säljaren. Det lutar i det situationella fallet mer åt en dualistisk lärmiljö och dualistisk 
kunskapssyn. 
 
I det konstruktivistiska perspektivet däremot sker lärande när den som lär reflekterar över sitt 
handlande/sin erfarenhet. Detta illustreras väl av den loop som Kolb (Döös, 2005) står för. Se 
figur 2. 
 
 
 
   Få sinnesintryck, 
   förnimma, känna 
 
 Göra, prova på,   Eftertänksamt 
 testa tanken,   uppmärksamma 

pröva känslan 
 
 
   Begripa med tankarna, 
   forma idé till handling 
 

Figur 2. Lärandets fyra ingredienser, fritt efter Döös (2005) 
 
För att vara tydlig vill jag exemplifiera loopen med följande tänkta situation: 
 
Få sinnesintryck, förnimma, känna 

Säljaren upplever att varenda kund är ointresserad 
 
Eftertänksamt uppmärksamma 

Coachen resonerar med säljaren om tänkbara orsaker till kundernas ointresse. Kan det vara så 
att säljaren pratar som en kulspruta och inte släpper in kunderna i samtalet? 
 
Begripa med tankarna, forma idé till handling 

Säljaren omfamnar hypotesen att ju mer han pratar, desto mindre samspel blir det med 
kunden. Han vill prova att söka dialog med kunderna. 
 
Göra prova på, testa tanken, pröva känslan 

Säljaren ställer frågor och lyssnar på kunden 
 
Få sinnesintryck, förnimma, känna 

Säljaren upplever att kundernas intresse ökar 
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Wilhelmsson, Jonasson och Talerud (2005) redogör för ett interaktionistiskt perspektiv, det 
vill säga att reflekterandet och begreppsskapandet sker i interaktion med andra vilket vi 
tydligt ser i exemplet ovan. Författarna resonerar om lärarens interaktiva kompetens som de 
menar består av dialogkompetens samt dynamisk kompetens. Dialogkompetens handlar om 
verbal kommunikation, att kunna formulera sig tydligt och begripligt likväl som att förstå en 
annans resonemang. Två dialogprinciper som kan beaktas för att underlätta lärande är 
sokratisk dialog samt högt instruktionsvärde. Sokratisk dialog innebär att coachen med hjälp 
av frågor leder säljaren fram till en insikt, i stället för att coachen ger ”facit” på en gång 
(Beck, 1995). Om den metoden inte är tillämplig, exempelvis för en helt oerfaren säljare eller 
för att säljarens kunskapssyn inte är mogen, kan coachen instruera med en strävan mot högt 
instruktionsvärde. ”Instruktionsvärdet beskriver i vilken grad en utsaga kan bidra till en 
persons medvetna förändring av handlandet i en specifik situation. En utsaga med högt 
instruktionsvärde skall enkelt kunna besvara frågan ’hur skall jag göra?’” (Lindh & Lisper, 
1990, sid. 23). I säljsammanhang skulle en utsaga med lågt instruktionsvärde kunna vara ”du 
måste göra en bättre behovsanalys.” En utsaga med högt instruktionsvärde skulle kunna vara 
”tänk på att stämma av kundens situation i början av säljsamtalet, använd frågorna på 
manuset. Jag tycker också du ska lyssna bättre på kunden, nu kändes det som du avbröt 
honom när han försökte svara på dina frågor och då kanske du missade viktig information.” 
 
Dynamisk kompetens handlar om ickeverbal kommunikation vilket enkelt uttryckt kan sägas 
vara förmågan att skapa och bibehålla goda personliga relationer med andra. Wilhelmsson 
(2005) framhåller vidare följande goda förutsättningar för dialog: öppenhet inför andras 
åsikter, förmåga till empati och omsorg samt en förmåga att värdera det som sägs objektivt. 
Dessutom att uppmärksamma styrka snarare än svaghet i andras argumentation och att 
förhålla sig kritiskt till egna och andras föreställningar. Jag tänker att förmågan att 
(konstruktivt) delta i en dialog är intimt förknippad med individens egen kunskapssyn.  
 
Syftet med detta avsnitt om lärande har varit att belysa vad som är hämmande och främjande 
för vad som kan läras i medlyssningssituationen. Vi har ett kontinuum av förutsättningar för 
lärande: i ena extremen ett lärandeklimat där det är rätt eller fel, sant eller falskt, hårt 
begränsat av handlingsutrymmet och i andra extremen ett fritt, dynamiskt, konstruktivistiskt 
lärandeklimat. Jag diskuterade också hur lärande kan gå till och nämnde två perspektiv på 
erfarenhetsbaserat lärande och vilka omständigheter i det konstruktivistiska/interaktionistiska 
lärandet som kan påverka lärandet. 
 

Medlyssning i förhållande till parallellprocess 

 
Detta avsnitt bygger på Näslunds (2004) avhandling om handledning av yrkesverksamma men 
exemplen med medlyssning är mina egna. Näslund (2004) skriver att parallellprocesser är ett 
fenomen som ur psykodynamisk synvinkel kan förstås som en omedveten kommunikation 
mellan till exempel en psykoterapeut och en handledare. Det vill säga, om terapeuten har en 
besvärlig klient kan terapeuten själv bli besvärlig i förhållande till sin handledare. Den vakne 
handledaren kan då förstå att terapeutens beteende inte är ett uttryck för att terapeuten saknar 
hyfs utan är ett uttryck för hur svårt denne har det med sin klient. Jag tänker att samma 
fenomen, parallellprocessen, kan förekomma mellan coachen och säljaren. Ju jobbigare 
säljaren upplever mötet med kunderna, desto jobbigare kan säljaren uppträda mot coachen. 
 
Parallellprocesser kan även förstås ur systemisk synvinkel (Näslund, 2004), det vill säga en 
tendens för mönster att upprepa sig på olika nivåer av ett system eller i en organisation. Om 
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coachen av sin chef möts av ”ordergivning” och brist på dialog, finns risken att coachen 
oreflekterat uppträder på samma sätt mot sina säljare inte minst i medlyssningssituationen. 
 

Organisationers utformning och dess konsekvenser 

 
Jag har i texten redan berört en del organisatoriska aspekter av medlyssning men vill lägga 
ytterligare organisationsteoretisk bakgrund till skeendena på call centers som de beskrivs i 
empirin nedan. Hela detta avsnitt om organisationsteori baseras på Jacobsen och Thorsvik 
(2002), exemplifieringarna med call centers är dock mina egna. I början på 1900-talet medgav 
teknikutvecklingen etablerandet av storindustri. Storleken och komplexiteten i företagen 
ställde nya krav på styrning och samordning av verksamheten. Det här lade grunden till så 
kallad scientific management där målet var att få organisationer att fungera som effektiva 
maskiner. Människor betraktades som vilken produktionsfaktor som helst, som kuggar som 
skulle snurra enligt instruktion. Den människosynen är förstås vidöppen för kritik som jag inte 
avser att fördjupa mig i här, men den organisationsstruktur som blir resultatet av scientific 
management blir relevant för att förstå varför call centers är organiserade som de är. 
 
För att uppvisa effektivitet och produktivitet kan en organisation på gruppnivå dela in sin 
verksamhet. En funktionsbaserad indelning kan medföra att det finns en avdelning för inköp, 
en för ekonomi och en för försäljning. I stället för att alla medarbetare gör allt, specialiseras 
vissa avdelningar och får en djupare men smalare kompetens. Här kan vi alltså tänka oss en 
avdelning på ett tidningsförlag, som inte alls sysslar med exempelvis journalistik eller 
tidningstryckande, men väl med telefonförsäljning av annonser och prenumerationer, ett call 
center. På individnivå motsvaras funktionsbaserad indelning av specialisering, det vill säga att 
en individs arbetsuppgift(er) är renodlade. På tidningsförlaget kan vi tänka oss en 
telefonsäljare som säljer prenumerationer men inte annonser. I begreppet scientific 
management ligger att det någonstans i organisationen finns en hjärna som har full koll och 
därför kan ge precisa instruktioner till organisationens medarbetare. Även den tanken är 
öppen för kritik men som vi ska se nedan är call centers ofta centraliserade och byråkratiska 
organisationer. Vi får alltså dels en avdelning (call centret) som har ett visst avstånd till 
ledningen vilket får inverkan på informationsflödet, dels en medarbetare som tack vare 
specialiseringen inte bara har ett monotont arbete, dessutom har han eller hon inte särskilt 
mycket att säga till om vad gäller hur arbetet ska bedrivas. Resonemanget ovan gäller in 
house-verksamheter. Nu går jag över till att diskutera insourcing- och 
outsourcingverksamheter. 
 
Det kan vara så att ett företag bedömer att vissa eller alla försäljningsaktiviteter inte ska 
bedrivas av den egna organisationen utan läggas ut på till exempel ett telemarketingföretag 
och vi har nu två separata organisationer som samverkar i en nätverksstruktur. Avståndet 
mellan beslutsfattare och de som ska utföra arbetsuppgifterna växer vilket ytterligare försvårar 
informationsflödet. Ett exempel kan vara återkoppling från säljarna om marknadens 
reaktioner. Information som inte når fram eller som förvanskas (inte nödvändigtvis medvetet) 
påverkar beslutsfattandet hos uppdragsgivaren och det finns risk att policies beslutas som av 
telefonsäljaren ter sig obegripliga. 
 
Vi ser alltså att strävan efter styrning och samordning kan få oönskade konsekvenser; på 
individnivå monotoni och snävt handlingsutrymme (jfr resonemanget om förutsättningar för 
lärande ovan); på organisationsnivå informationsproblem och risk för felgrundade beslut. 
Vidare medför en byråkratisk organisation en obenägenhet till förändring och att följandet av 
regler kan bli ett mål i sig. Implicit i resonemanget ligger att ledningen har ett intresse av att 
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kontrollera och övervaka att ”säljmaskinen” fungerar som avsett; övervakning är en logisk 
konsekvens av en byråkratiskt uppbyggd organisation. 

 
Empiri om call centers och medlyssning 

 
Hur ser det då ut i call center-verkligheten? Houlihan har i två artiklar målande skildrat call 
centers inifrån. Den ena artikeln (2001) utgår från coachernas perspektiv. Hon beskriver att i 
call centers är makt och inflytande ojämlikt fördelade mellan beslutsfattare och de som ska 
implementera besluten samt att beslutsfattarna är distanserade från processerna och 
realiteterna på golvet. Houlihan resonerar vidare om hur denna åtskillnad mellan strategisk 
och operativ ledning på call centers och stel byråkrati leder till en defensiv orientering, ett 
slags komma ikapp-ledarskap hos coacher. Houlihan beskriver också hur coacher i call 
centers tyngs under avsaknad av strategiskt stöd och utveckling samt hur djupt inbäddade 
målkonflikter underminerar coachers förmåga att utöva sitt ledarskap, inte minst konflikten 
mellan kvalitet och kvantitet. Hon nämner dessutom att coachers autonomi reduceras 
ytterligare om verksamheten bedrivs åt en extern uppdragsgivare. Dessa beskrivningar kan 
förstås som en konsekvens av de företagsinterna strukturer och av de relationer mellan 
organisationer som jag gick igenom i förra avsnittet. I Strandbergs et al (2006) omfattande 
studie av call centers i Sverige framgår att medarbetarna i elva procent av call centerföretagen 
vanligen har liten eller ingen valmöjlighet över vad de säger till kunderna. Houlihan (2001) 
resonerar också om att monotoni, frustration och en upplevelse av orättvisa kan dominera ett 
call center, det senare inte minst tack vare att de mål medarbetarna har att förhålla sig till ofta 
ändras.  
 
Houlihans andra artikel (2000) diskuterar ytterligare de arbetspsykologiska följderna av hur 
call centers är uppbyggda. Konsekvenserna av de brister i systemen (data, telefoni, 
information) som telefonsäljare arbetar i, påverkar interaktionen mellan kund och säljare och 
ansvaret för konsekvenserna ”privatiseras” enligt Houlihan och läggs på personalen i stället 
för på systemarkitekterna. 
 
En av Houlihans respondenter kommenterar bristande internkommunikation mellan chefer på 
olika nivåer och hur medlyssning här snarare blir en form av övervakning. 

 
”We were not getting through calls quick enough and our team leaders were 
advising us on short cuts like don’t ask for car registrations, not to ask all the 
questions. So we did just what we were told. Then I was the first to be hauled up 
by the room manager, and she gave out to me for not following the script, in an 
absolute disgusting way […] So that was one aspect of being listened in to when 
we were not told and they were going by two completely different set of rules. 
That was more like surveillance, it was undercover. ‘We’ve caught you out’, 
that was how we were made to feel and that was horrible.” (Mina kursiveringar, 
sid. 234) 
 

Houlihans beskrivningar är kvalitativa studier baserade på fem (2001) respektive sex (2000) 
call centers, hennes respondenter är första linjens personal och chefer. Som jämförelse kan 
läggas Strandbergs et al (2006) enkätundersökning, där respondenten är enhetschefen, 
verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare. Där uppges andelen företag där 
medarbetare vanligtvis har stora eller mycket stora valmöjligheter i takten som de arbetar i till 
33 procent; förändring av arbetsmetoder till 41 procent; utrustning, metoder och procedurer 
till 20 procent. 
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Det kan noteras att i Strandbergs et al (2006) enkätundersökning som riktade sig till de 642 
call centers de fann vid en inventering, besvarade endast 25 procent av tillfrågade call centers 
enkäten. Det kan alltså finnas anledning att spekulera i om det var de företag som är eller vill 
vara bäst i klassen som lät sig undersökas, vidare kan spekuleras i hur mycket social 
önskvärdhet som finns i svaren och slutligen kan spekuleras i huruvida skillnaden i perspektiv 
påverkar skillnaden i upplevelser mellan en verkställande direktör och en medarbetare på 
golvet. 
 
Norman (2005) skriver att många call center-medarbetare har en daglig upplevelse av 
repetitivt, intensivt och stressande arbete. Denna psykosociala arbetsmiljö kan antas ha 
negativ inverkan på coachens pedagogik och säljarens inlärningsförmåga. Till detta ska läggas 
den fysiska möjligheten för en coach att bedriva medlyssning. Strandberg et al (2006) fann att 
i outsourcingföretagen gick det 18 anställda med kundkontakt på varje coach och i in house-
företagen var motsvarande siffra 13. De fann att 27 procent av gruppledare eller annan 
personal lyssnar på samtal av erfarna medarbetare några gånger i veckan eller dagligen. Det 
framgår dock inte hur många medarbetare som blir föremål för denna aktivitet. Det vill säga, 
dessa fynd säger ingenting om huruvida en sådan aktivitet omfattar en eller flera medarbetare 
eller hur länge aktiviteten pågår. Däremot uppger de svarande företagen att 36 procent av de 
erfarna medarbetarna får feedback och coaching från en överordnad angående kundhantering 
minst en gång i veckan. Det framgår ej om det är medlyssning av pågående samtal eller 
avlyssning i efterhand av inspelade samtal. I undersökningen framkom att hela 42 procent får 
kvartalsvis, mer sällan eller aldrig återkoppling och coaching. 
 
Sprigg et al (2003) undersökte bland annat sambanden mellan övervakning (performance 
monitoring) och välbefinnande och fann ett kurvilineärt samband. Det vill säga att de som 
sällan eller aldrig respektive de som väldigt ofta eller alltid övervakades hade sämre 
välbefinnande de än de som då och då eller ofta övervakades. Sprigg et al (2003) undersökte 
också sambanden mellan hur ofta medlyssning (deras begrepp är ”eavesdropping”) skedde 
och jobbrelaterad ångest, jobbrelaterad depression och jobbnöjdhet. Se tabell 2. 
 
Tabell 2. Välbefinnande som en funktion av medlyssning. Jobbrelaterad ångest och jobbrelaterad depression 
mäts på en femgradig Likertskala. Jobbnöjdhet mäts på en sjugradig Likertskala. Fritt efter Sprigg et al (2003). 

 
   Jobbrelaterad      Jobbrelaterad Jobbnöjdhet 
Medlyssning  n ångest       depression 
 
Sällan eller aldrig 114 2.63 (0.73)      2.58 (0.70) 4.58 (0.99) 
Då och då  223 2.82 (0.71)      2.76 (0.75) 4.28 (0.87) 
Ofta  215 2.84 (0.81)      2.81 (0.82) 4.30 (0.92) 
Väldigt ofta  178 3.09 (0.76)      3.02 (0.77) 3.89 (1.02) 
Alltid  133 3.30 (0.70)      3.17 (0.76) 3.69 (1.06) 
P   ***      ***  *** 
 

*p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Tre saker kan kommenteras: Det framgår i undersökningen att medlyssningen kunde ha som 
syfte att övervaka och utvärdera snarare än att bygga och underhålla (sälj)förmåga. En av 
Spriggs et al (2003) respondenter uttrycker det så här ”a supervisor sits next to me on a 
monthly basis listening to calls and making performance notes which are rarely encouraging” 
(sid. 35). Den andra kommentaren är att det i undersökningen framgår att medlyssning kan 
ske utan att säljaren vet om det, en sorts anonym fjärravlyssning. Den typen av medlyssning 
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ligger utanför medlyssning som jag definierat det tidigare och det är inte givet att resultaten är 
helt relevanta för vad jag funnit. För det tredje är det samband och inte kausalitet som Sprigg 
et al (2003) redovisar trots att de använder termen uttrycket ”Call handler well-being as a 
function of line eavesdropping” (tabell 31, sid. 34). Det kan tänkas att medarbetare som inte 
trivs och som inte mår bra, presterar sämre och därför oftare blir föremål för medlyssning. Att 
jag ändå diskuterar undersökningen beror på att den är en av de få jag hittat som ställer frågor 
kring medlyssning utan att blanda in kvantitativ övervakning. 
 
Holman et al (2002) undersökte sambandet mellan övervakning (performance monitoring) 
och välbefinnande i två engelska call centers. De fann att återkoppling som berörde prestation 
och som upplevdes som utvecklande hade ett signifikant positivt samband med välbefinnande. 
Vidare fann de ett signifikant negativt samband mellan å ena sidan omfattningen av 
övervakningen och bristen på frivillighet och å andra sidan välbefinnande. 
 
Toomingas et al (2003) fann att medlyssning förekom i 60 procent av respondenterna. Cirka 
40 procent av respondenterna uppgav att medlyssning var ett bra sätt att utveckla sina 
kundsamtal på och 40 procent ansåg att medlyssning var ett bra sätt att visa kvaliteten på sin 
kundservice. Tjugo procent av respondenterna kände sig övervakade och 20 procent kände sig 
stressade och nervösa av medlyssning. Noteras bör att respondenterna kunde ange fler än ett 
svar. 
 
Kallur (2006) undersökte i en svensk studie bankanställda kundrådgivares upplevelser av 
medlyssning i samband med certifiering. Studien omfattade ett litet stickprov om fem 
personer och Kallur diskuterar sina resultat inom bankens domäner utan anspråk på 
generaliserbarhet. Men eftersom hennes studie är den enda jag hittat som fokuserar säljande 
personals upplevelser av enbart medlyssning är den värd att diskutera här. Rådgivarna såg 
medlyssningen som ett verktyg för utvecklandet av samtalet med kund, men om den som 
medlyssnar inte hade ett genuint intresse för att utveckla rådgivarna lärde de sig inget nytt. 
Kallur fann att en viktig faktor för lärprocessen är en stabil och trygg inlärningsmiljö och att 
kvalitetskriterierna var kända på förhand. Det upplevdes som viktigt att rådgivaren och den 
som medlyssnade hade en gemensam uppfattning om anledningen till medlyssningen. 
Rådgivarna ville också ha konstruktiv kritik och analys av detaljerna i samtalet med kund.  
 

Sammanfattning av teori och empiri 
 
Med utgångspunkt i vad som hittills framkommit kan följande konstateras. Den 
organisatoriska verklighet som präglar call centers kontrasterar mot de principer som ligger i 
de teorier om säljcoaching, motivation och prestation samt lärande som presenterats. 
Medlyssning bedrivs i en psykosocial arbetsmiljö som präglas av hög specialisering på 
bekostnad av varierande arbetsuppgifter och därmed innebär hög monotoni. Telefonsäljarens 
coach har många medarbetare att ta hand om och tycks ge återkoppling ganska sällan. I den 
mån information vidareförmedlas kan den förvanskas uppåt och neråt i organisationen 
respektive mellan organisationer och leda till uteblivna eller felaktigt grundade strategiska 
beslut som kan medföra frustration på den operativa nivån. Denna frustration byggs på tack 
vare fluktuerande mål. I många fall finns en detaljstyrd arbetssituation med dubbla lojaliteter 
och motstridiga mål som kan medföra dubbelbindningar och ännu mer frustration. 
Förutsättningarna för konstruktiv, regelbunden och utvecklande medlyssning tycks alltså vara 
dåliga ute i call centers. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att studera telefonsäljares upplevelser av medlyssning och 
därigenom få svar på hur säljorganisationer kan underlätta och främja medlyssning samt hur 
säljcoacher på bästa sätt ska bedriva medlyssning för att utveckla säljarens kompetens inom 
telefonförsäljning. 
 

• Hur vill telefonsäljare att medlyssning ska gå till? 
• Vad upplever telefonsäljare som främjande respektive hämmande i 

medlyssningssituationen? 
• Vilka kompetenser upplever telefonsäljare att en coach som medlyssnar bör ha? 

 
Avgränsning 

 
Denna undersöknings fokus är utgående telefonförsäljning, ej inkommande samtal, ej heller 
icke försäljningsrelaterade telefonsamtal. Ytterligare en avgränsning är att i fokus står inte 
medlyssning av en kollega på samma organisatoriska nivå eller där den som medlyssnar är en 
oerfaren kollega som ska lära sig. Den som medlyssnar i denna undersökning är arbetsledare, 
chef, uppdragsgivarrepresentant eller säljtränare/expert inom försäljning eller produkt. 
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METOD 
 
Fokus i undersökningen ligger på telefonsäljares upplevelser av medlyssning samt vad som ur 
säljarens perspektiv underlättar god medlyssning. Målsättningen är att bygga upp en förståelse 
för processen medlyssning, hitta teman och identifiera relevanta begrepp. Därför valdes 
reflexiv intervju som metod. ”Att arbeta reflexivt betyder att låta olika tankar krocka med 
varandra i en process där kunskap inte är något som finns utan något som skapas” (Thomsson, 
2002, sid. 38). Det fanns en intervjuguide (bilaga 1) som utvecklades i takt med att förståelsen 
för intervjudeltagarnas upplevelser fördjupades. För varje ny intervju blev alltså frågorna 
något annorlunda än i den föregående. 
 

Urval och intervjudeltagare 

 
Målsättningen var att få ett så brett och representativt urval som möjligt. Som beskrivits 
tidigare finns olika settings inom vilka utgående telefonförsäljning kan bedrivas; in house 
samt insourcat respektive outsourcat. Det finns också ett kontinuum där i ena änden 
telefonsäljare arbetar i kortsiktiga uppdrag som avlöser varandra och i andra änden säljer en 
och samma tjänst eller produkt hela tiden. 
 
Vidare fanns en målsättning att täcka in en så stor demografisk variation som möjligt. 
Telefonsäljare i storstad respektive på landsbygden; yngre respektive äldre telefonsäljare; 
erfarna respektive oerfarna; etniska svenskar och invandrare; kvinnor och män. 
 
Personliga kontakter utnyttjades där VD eller försäljningsansvarig tillfrågades om företagen 
ville vara med i undersökningen. Önskemål om varierat urval av intervjudeltagare samt 
önskemål om spridning i variabeln gillar/gillar inte medlyssning framfördes. Ingen monetär 
ersättning utgick för deltagande i intervjuer, dock erbjöds tillfrågade företag den färdiga 
rapporten samt en muntlig genomgång av forskningsresultaten, intervjudeltagare erbjöds att få 
rapporten. Personalansvarig respektive säljcoach på de tillfrågade företagen gick ut med 
information om undersökningen till sina säljare och ett antal personer anmälde intresse att 
delta i studien. Dessa fick ett e-mail av mig (bilaga 2). 
 
Ett stickprov om nio personer intervjuades. Alla önskemål om variation bland 
intervjudeltagarna kunde inte tillgodoses. En av intervjuerna spelades oavsiktligt inte in och 
den intervjudeltagarens berättelse finns inte med i föreliggande rapport. 
 
Följande data gäller de åtta intervjudeltagare som återstod. Den yngsta intervjudeltagaren var 
19 år, den äldsta 48 år (M = 28,25 år). Tre män och fem kvinnor intervjuades. Tre 
intervjudeltagare hade båda föräldrarna födda i ett nordiskt land, fem intervjudeltagare hade 
minst en förälder född i ett utomnordiskt land. Tre intervjudeltagare arbetade deltid med 
telefonförsäljning, fem intervjudeltagare arbetade heltid. Samtliga intervjudeltagare hade 
avslutade gymnasiestudier. Tre hade pågående högskolestudier, en hade avslutat två års 
högskolestudier. Samtliga bodde och verkade i stockholmsområdet. 
 
Intervjudeltagarna arbetade på tre olika företag och alla arbetade med tjänsteförsäljning. Två 
intervjudeltagare arbetade in house och sålde en enda tjänst. Sex intervjudeltagare arbetade i 
två olika outsourcingverksamheter, varav tre var anställda för att tills vidare sälja en enda 
tjänst men skulle kunna byta arbetsuppgift inom företaget. De resterande tre jobbade med 
korta uppdrag och bytte sålunda ibland uppdrag inom företaget. Tabellerna 3, 4 och 5 visar 
ytterligare information om intervjudeltagarna. 
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Tabell 3. Tid som intervjudeltagarna 
arbetat med telefonförsäljning 

  
Tid  n 
 
1 – 3 månader 1 
4 – 6 månader 1 
7 – 9 månader 1 
1 – 2 år  4 
5 år eller mer  1 
 
 
Tabell 4. Antal gånger intervjudeltagarna 
har fått medlyssning 
 

Antal gånger  n 
 
1 – 3  2 
4 – 6  2 
7 – 9  2 
10 eller mer  2 
 
 
Tabell 5. Antal coacher som medlyssnat på 
respektive intervjudeltagare 
 

Antal coacher n 
1  1 
2  2 
3  1 
4  1 
5  2 
6 eller fler  1 
 

 

Genomförande 

 
En parintervju med intervjudeltagare som kände varandra sedan tidigare genomfördes för att 
testa intervjuguiden. Intervjuguiden visade sig hålla måttet och data från den pilotintervjun 
finns med i studien. Alla intervjuer utom två genomfördes på intervjudeltagarnas 
arbetsplatser, två av intervjudeltagarna blev intervjuade i lånade lokaler (på företag). 
Intervjuerna varade mellan 45 minuter och en timme och spelades in med hjälp av en 
elektronisk diktafon. Intervjuerna genomfördes i tre omgångar under andra kvartalet 2007.  
 

Databearbetning och analys 

 
Jag försökte under intervjuandet hela tiden ha uppmärksamheten riktad mot underförstådda 
antaganden, förgivettaganden, ords och meningars betydelse hos intervjudeltagaren respektive 
hos mig. Vidare försökte jag lyssna bortom det manifesta och stämde löpande av mina 
tolkningar med intervjudeltagarna. 
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Mellan varje intervjuomgång lyssnades inspelningarna genom och skrevs ut för att nyansera 
frågeställningarna i intervjuguiden inför kommande intervjuomgång. Samtliga intervjuer utom 
den sista skrevs ut ordagrant med undantag för partier i intervjuerna där samtalet uppenbart 
inte angick medlyssning. Det innehåll i den allra sista intervjun som i förhållande till 
föregående intervjuer var nytt skrevs ut ordagrant, resterande innehåll i den intervjun skrevs 
inte ut. Parallellt med utskriften av intervjuerna byggdes preliminära teman upp. Dessa teman 
fanns på olika hierarkiska nivåer. Antalet nivåer liksom antalet teman fluktuerade hela tiden. 
Förändringen av temana gick hand i hand med att om och om igen läsa intervjuutskrifterna 
och lyssna på inspelningar för att uppfatta nyanser. I tre fall kontaktades intervjudeltagare för 
att komplettera eller förtydliga uttalanden från intervjuerna. Inspirerad av Thomsson (2002) 
gjorde jag lodräta analyser av varje intervju för att hitta teman samt vågräta analyser för att 
hitta gemensamma teman över flera intervjuer samt vad som i förhållande till de 
gemensamma temana avvek och stod ut i enskilda intervjuer. Till slut återstod fyra 
huvudteman som utifrån syfte och frågeställningar kändes heltäckande och rimliga. 
  

Etik 

 
Utgångspunkten för det etiska förhållningssättet i detta arbete är de Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som publicerats av Vetenskapsrådet 
(2002). Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vidare finns två rekommendationer som handlar om att ge intervjudeltagare 
möjlighet att ha synpunkter på exempelvis lämpligheten att publicera vissa citat samt 
möjligheten att få veta var rapporten publiceras och möjligheten att läsa den. 
 
Vid kontakt med företagen var jag tydlig med att jag med konfidentialitet skulle behandla 
eventuell affärsinformation som jag skulle få kännedom om. Jag var i denna första kontakt 
också tydlig med att intervjudeltagare skulle ställa upp frivilligt. Efterhand som jag fick namn 
på intervjudeltagare sände jag dem ett e-mail (bilaga 2) där frivillighet och konfidentialitet 
framgick, i mailet bifogades ett frågeformulär (bilaga 3). Omedelbart innan varje intervju 
genomfördes frågade jag muntligt huruvida intervjudeltagandet var frivilligt och jag gick 
tillsammans med intervjudeltagaren genom en written consent form (bilaga 4), som de fick 
skriva på om de accepterade villkoren för deltagande, vilket samtliga gjorde. 
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RESULTAT 
 
De teman som jag identifierat är Organisatoriska förutsättningar, Coachens stil, Coachens 
explicita kunskap samt Ramar. 
 

Organisatoriska förutsättningar 

 
Två organisatoriska förutsättningar har identifierats. 
 
Coachens arbetssituation 

 
Följande två citat representerar två olika arbetsplatser: 
 

”Ja generellt sett coacherna här har lite mycket att göra så att säga. De har ju 
massa grejer att hålla reda på där och statistik […] jag tror att det är så att man 
för statistik på när man säljer under dagen också så att man har koll på alltihopa 
och sådant där. Så om coachen kommer [är han] lite uppjagad ’du, jag måste 
lyssna lite kort här bara!’ […] Det tror jag hänger ihop också med att man inte 
får någon förklaring till varför [coachen vill medlyssna].” 
 
”Sedan har man väl haft något fall där det har varit mer splittrat […] det är mer 
så här ’ja men jag kommer jag kommer!’ [illustrerar hur coachen pratar med 
någon annan] och man typ bara ’Åhh!’ Alltså, så kan det ju vara. Att den är lite 
mer splittrad, har jag varit med om […] Då kan jag ju sitta och säga vad som 
helst här, för de lyssnar ju inte, alltså det är lite onödigt med hela 
medlyssningen, varför sitter den här personen bredvid mig om den är så 
stressad? Då kan den lika gärna gå dit. Han ska ju vara här med mig nu! Det är 
ju det medlyssningen går ut på, tycker jag.” 

 
De flesta intervjudeltagare ger uttryck för att coacher har (för) många arbetsuppgifter och 
därför inte hinner med alla sina säljare och jobbar med andan i halsen. 
 
Uppläggningen av säljproceduren och säljmanuset 

 
Så här beskrivs en introduktion av ett säljprojekt där samtliga säljare som deltog vid 
introduktionen redan innan försäljningen satte igång menade att säljmanuset inte skulle 
komma att fungera. 
 

”Då har de sagt att ’Nä men det är så här vi ska jobba nu, det har 
uppdragsgivarna sagt.’ Och då har man inte kunnat göra något åt det för det är 
så det har varit. Alltså, det har varit tillfällen då man har suttit 20 personer i 
konferenssalen och de säger att ’så här ska ni göra’ och alla 20 personer är emot. 
Men det kan vi inte påverka fastän vi är 20 mot en. Så kan man inte påverka, då 
känner man sig ganska hjälplös. Det påverkar motivationen väldigt negativt. ” 

 
Säljarna sålde sedan mycket under budgeterat resultat och fick medlyssning för att coacha upp 
resultatet. 

 
”Vi fick medlyssning, vilket jag inte förstod syftet av, när vi hade så strukturerat 
manus. Varför ska man medlyssna, när man vet hur det kommer att gå? För just 
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på det projektet, så hade kunden bara möjlighet att säga ja eller nej och varför 
ska man medlyssna, det är kunden som har makten att påverka, jag har ingen 
makt att påverka. Jag säger bara det som står […] Varför sitter han där? Då kan 
han inte hjälpa mig.” 
 

Det blev ingen ökning av försäljningen och det förklarades med säljarnas dåliga insats. 
 
Så här beskriver en intervjudeltagare på ett telemarketingföretag samarbetet med 
representanter från uppdragsgivare. 

 
”Vi har fått hit många som är experter på produkt och sådana där saker och 
jämförelsepriser. Och det här liksom ’säg att den är 20 öre billigare där.’[…] 
Och det hjälper ju inte ett dugg! Det är ju helt värdelöst. Det är då det blir lite 
konstigt, för de kan ju produkten men de har inte en aning om hur man gör [när 
man säljer]. Plus att vi har någon nu här som har suttit då och sålt tidigare för 15 
år sedan någonting sådant, han tycker att han vet hur man gör och har egna idéer 
och sitter och viskar och så där och det blir katastrof.” 

 
Den här typen av problem nämndes inte alls av säljarna som arbetade in house, berördes lite 
av säljare som arbetade outsourcat men med en produkt långsiktigt, medan det i hög grad 
upptog deltidsarbetande säljare på telemarketingföretag med många korta projekt. 
 

Coachens stil 

 
Jag har funnit två olika coachstilar. Den ena har jag kallat Hjälparen och den andra har jag 
kallat Bossen. Genom alla intervjuer går en skiljelinje som av en intervjudeltagare 
formulerades så här: 
 

”Det är prioritet nummer ett att coachen från början visar att ’jag är här för att 
hjälpa er och jag är inte här för att bestämma över er’.” 

 
Hjälparen 

 
Hjälparen uppfattas som en coach som finns där för säljarna på säljarnas villkor. Han eller 
hon vinnlägger sig om att skapa en god personlig relation och en vi-känsla, en 
intervjudeltagare uttrycker det som en upplevelse av att coachen och säljaren sitter i samma 
båt. Hjälparen kommer till sin rätt i framför allt tre situationer. Den första är i utvecklandet av 
oerfarna eller nyanställda säljare där Hjälparen genom sitt sätt att vara och förhålla sig visar 
att han eller hon utgår från att säljaren vill göra ett bra jobb och vill utvecklas. I de 
situationerna beskriver flera intervjudeltagare hur de när de fick medlyssning som nyanställda 
eller oerfarna på ett visst projekt uppskattat coacher som visar empati. 
 

”När man är ny, det är då man vill visa sig som bäst att man kan… eller ’behåll 
mig!’, jag tror att då har man mer att bevisa. De vet inte hur duktig jag är, då har 
man mer att bevisa så då tror jag att man har högre krav, man är spändare men 
det går inte ihop och då tror jag absolut det är viktigare för coachen att förmedla 
den här tryggheten.” 
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”Jag tror att det är viktigt att coachen säger ’jag är här för att hjälpa dig, gör du 
något dåligt liksom så får du tillåtelse att göra det. Du är ny. Det är ingen 
katastrof om du säger något fel men jag är här då för att hjälpa dig’.” 

 
Den andra situationen handlar om medlyssning för att undvika en svacka och uttrycks av en 
intervjudeltagare på följande vis: 

”Men sedan så tror jag att […] för att behålla de här… duktigare eller vad man 
nu säger, de som redan har koll på en viss grej så tror jag att det är bra att de 
också får någon stimulans, annars så kommer ju också de att falla till slut, om 
man bara koncentrerar på en viss grupp. Alla måste ju få feedback […] Alltså, 
lite utmaning kanske så att man inte bara börjar rabbla till slut. Se till att man 
inte blir för bekväm.” 

 
Den tredje situationen är när en erfaren säljare hamnat i en självförtroende- och säljsvacka. Då 
handlar det om att få upp säljaren på banan igen. Här betonar flera intervjudeltagare vikten av 
att coachen i medlyssningen kan härbärgera det som säljaren upplever som sin oförmåga och 
att coachen utstrålar en förtröstan om att trenden kommer att vända. 
 

”Jag tror det är jätteviktigt som coach att skapa en trygghet hos säljaren och 
hjälpa till att skapa självförtroende för det är ju någonting som behövs, 
emellanåt så sjunker du ju ner även fast du vet att du är en jättebra säljare 
egentligen. Jag kom hit och fullständigt ägde det här stället första tre månaderna 
och sedan så trillade jag ner och var totalt körd och då är det jätteviktigt att jag 
har en coach som faktiskt fortfarande ser till att jag förstår att jag är duktig och 
att det finns en trygghet. Att vara coach är ju så mycket mer än bara att få folk 
att sälja, det handlar ju om att få folk att må bra.” 

 
Hjälparens utstrålning tycks befinna sig på ett kontinuum där ena extremen är lugn och trygg  
 

”Det kändes som att det var en vän som satt bredvid mig och inte en chef. Och 
då var jag mig själv. […] Jag tror att den bästa effekten får man om jag är mig 
själv och arbetar precis som jag brukar göra och får feedback på det. Och det 
fick jag av honom.” 

 
och den andra extremen är entusiasmerande 
 

”I och med att det är en grej man gör [dvs. att sälja] som [kräver att] du hela 
tiden behöver vara driven, alltså du behöver vara på och glad och övertala. Det 
är en grej som kräver att du har rätt inställning. Därför måste coachen vara 
drivande anser jag, speciellt om man jobbar med ungdomar som inte annars alls 
orkar göra saker [skrattar]. Men driver du dem och gör dem glada, då vill de ju 
göra det bra. Alltså det är därför det är riktigt viktigt att det ska vara kul, det ska 
vara roligt!” 

 
Hjälparen är också en person som inser vikten av att grunda för en bra medlyssning. Om 
Hjälparen och säljaren inte känner varandra sedan tidigare vinnlägger sig Hjälparen om att 
stämma av säljarens kompetensnivå, förhandla fram ett syfte med medlyssningen och berätta 
hur han eller hon brukar jobba med medlyssning. 
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”Det har jag haft, att de har sagt ’ja nu ska jag lyssna på dig, jag kanske tar lite 
anteckningar och så kommer jag att ge dig feedback efter’ […] då är det inte 
fjärilar i magen längre för då vet man att det är på ett bra sätt.” 

 
Vidare hör sig Hjälparen för om det är något särskilt säljaren önskar eller vill säga innan 
medlyssningen börjar. Några intervjudeltagare ger uttryck för att de vill ha ett sådant samtal 
vid varje medlyssningstillfälle, oavsett hur väl de känner coachen medan andra 
intervjudeltagare inte anser att det behövs vid varje tillfälle. 
 
Hjälparen uppfattas som en god pedagog. Efter säljsamtalet lyfter Hjälparen fram de bra saker 
som säljaren gjorde i säljsamtalet och visar med sin återkoppling att han eller hon förstår eller 
vill försöka förstå säljarens intentioner och plan för säljsamtalet. Så här svarar en 
intervjudeltagare på frågan om exempel på bra återkoppling: 
 

”Jag tror det har varit positiv feedback, alltså ’vad bra att du lyssnar på kunden, 
jag märker under det här samtalet att du är jättetrevlig mot kunden, jag tror hon 
uppskattar det. […] Man kanske sa någon grej och då vet man ändå att coachen 
alltså… har märkt det lilla.” 

 
Hjälparen uppfattas som en coach som förstår sig på säljprocessen och kan omsätta den 
kunskapen till en explicit återkoppling i form av konkreta exempel. Han eller hon kan ha ett 
experimenterande förhållningssätt. 
 

”Han kunde säga till exempel att ’kunden sa så här och du reagerade så här på 
det kunden sa. I stället så kunde du ha gjort så här. Prova det och se vilken effekt 
det ger nästa gång. Och funkar inte det så provar vi något annat’.” 

 
Hjälparen anpassar sin återkoppling till säljarens kunskapssyn och erfarenhet. Med kapabla 
säljare lägger Hjälparen stor vikt vid dialogen i återkopplingen och har som utgångspunkt 
säljarens uppfattning om säljsamtalet, en intervjudeltagare nämner ordet ödmjukhet. 
 

”Det var mer dialog och det skulle aldrig gå på något annat sätt. Nej, om någon 
sitter och talar om för dig hur du ska lösa dina uppgifter, det kommer aldrig att 
gå och speciellt inte i det här jobbet eftersom alla hittar sin egen rytm. Sin egen 
taktik så att säga så att det spelar ingen roll hur man säljer, bara man säljer.” 

 
Med mer oerfarna säljare kan Hjälparen ha en mer instruerande stil som lutar åt en dualistisk 
kunskapssyn. Så här svarar undersökningens minst erfarne säljare på frågan hur han vill få 
återkoppling 
 

”Typ ’du var bra på dessa delar men du skulle kunna vara lite starkare på de här 
delarna’ […] det kallar jag bra kritik, faktiskt, för då vet man vad man ska satsa 
på hårdare.” 

 
En förutseende Hjälpare har inte bara det senaste säljsamtalet i åtanke när återkoppling ska 
ges. I parintervjun berättar intervjudeltagarna om en coach som bakade in återkopplingen i ett 
säljteoretiskt sammanhang. 
 

”Med honom minns jag att [efter medlyssningen] gick vi in i ett rum och då 
pratade vi mycket så här […] hur man ska reagera om kunden säger så och så 
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och så. Det var första gången jag fick något sådant. Och det tyckte jag var 
jättebra, jag kommer ihåg det. Jag tänkte ’Åhhh! Jaha!’” 
 

”Ja det kände jag också, jag tror att jag [efter medlyssningen] satt med honom i 
40 minuter i en sådan där liten sal och det gav mig mer än vad jag hade fått 
under… alltså ett helt år på olika projekt. För det var under de 40 minuterna jag 
fick insikt om liksom hur man egentligen ska hantera kunder.” 

 
Bossen 

 
”Jag kände att jag blev bedömd och att han var där för att se om jag var bra eller 
dålig, i stället för att hjälpa mig” 

 
Till skillnad från Hjälparen upplevs Bossen inte medlyssna för säljarens skull eller på 
säljarens villkor och/eller upplevs inte som ärlig eller tydlig med sitt syfte. 
 

”Då blir man ju väldigt stressad, då undrar man typ […] just när det är en chef, 
man vill säga rätt, man vill göra så bra som möjligt, och om de sitter och 
antecknar så undrar man ju automatiskt i stället typ, ’gör jag fel här nu, 
antecknar han saker som är bra eller antecknar han saker som är dåligt eller rent 
generellt så där?’” 

 

Det här påverkar intervjudeltagarnas tillit negativt till Bossen. En intervjudeltagare beskriver 
hur hon var mån om att hålla med om all återkoppling hon fick av en Boss, oavsett om hon 
förstod den eller inte och oavsett om hon innerst inne höll med eller inte. Hon förklarar det 
med: 
 

”Han kan ju gå och säga till den där [som fattar beslut om vilka säljare som ska 
få vara kvar på projektet], och jag behöver det här jobbet och jag vill inte att det 
ska framstå att jag inte kan. Om din chef som sitter där och ska ge dig pengar 
eller som ska bedöma om du är bra på det du gör: ’ska hon få behålla det här 
jobbet eller inte?’ Och då väntar man hellre tills coachen går och så viskar man 
till kollegan bredvid ’hur var det man gjorde en bra behovsanalys?’” 

 
Bossen upplevs ifrågasätta säljarens förmåga och/eller vilja att genomföra säljsamtalet på rätt 
sätt respektive att leverera ett resultat. 
 

”Då vet man ju att det går dåligt för en och så kommer någon och lyssnar. Alltså 
det blir på fel sätt. Och då blir det ju så här kontroll och övervakning; ’men 
duger du till någonting egentligen?’” 

 
”Kanske att jag känt ibland att de medlyssnar med syftet av att kontrollera mig i 
stället för att hjälpa mig tror jag. Det har hänt många gånger. Att jag känner mig 
övervakad. Det tycker jag är jättejobbigt. Jag känner att jag måste prestera bättre 
bara för att han sitter där. Och att jag inte känner att han är där för att hjälpa mig 
för att [han anser att] jag kan prestera bättre hela tiden.” 

 
Ifrågasättandet tar sig uttryck i ett kontinuum där coachen i ena extremen upplevs som 
distanserad, kylig och ibland rentav hånfull: 
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”Det har ju till och med hänt att de har suckat bredvid en och sådana saker, det 
tar ju ner en totalt, va, då undrar man ju om man ska sitta och jobba där liksom.” 

 
och i den andra extremen som hetsig och desavouerande. Alla intervjudeltagare är överens om 
att det är mycket påfrestande och kontraproduktivt när coacherna i stället för att vänta med sin 
återkoppling, börjar ge ”tips” under säljsamtalen. 
 

”Det gjorde [namn] häromdagen och jag bara [urk-ljud] och jag visste inte ens 
vad jag sa, jag hörde inte vad kunden sa, jag hade ingen koll på någonting. Och 
till slut hörde jag ingenting.” 
 
”När coachen gör så, då känner jag att då är han mer inriktad på att jag ska sätta 
det här säljet, att jag ska få igenom en order i stället för att jag ska lära mig i 
samtalet. Så känner jag. I stället för att han lyssnar på mig och i efterhand tar itu 
med det han vill säga under samtalet. För då kan jag koncentrera mig på det han 
säger och tillämpa det nästa gång.” 
 
”Jag tycker det är jobbigt när de kommenterar under samtalen. Jag blir vilseledd, 
jag känner mig okoncentrerad, vem ska jag lyssna på? Kunden pratar i ena örat 
och coachen pratar i det andra örat. Och samtidigt ska jag försöka tillämpa det 
han har sagt i samtalet jag redan är inne i. Och då blir allting fel. Det tycker jag 
har varit jättejobbigt.” 
 

Kunskapssynen hos de Bossar som sitter och viskar tips under säljsamtalen får sägas vara 
dualistisk, ingen förhandling eller dialog föregår de tips som coachen ger. Intervjudeltagarna 
beskriver vidare ”mildare” varianter på att coachen lägger sig i ett pågående samtal och det 
finns hos intervjudeltagarna olika uppfattningar om var gränsen går för vad som är 
acceptabelt. En del intervjudeltagare tycker det är OK att en coach skriver lappar med tips 
under ett pågående säljsamtal, en intervjudeltagare uttrycker det som att coachen då ger 
säljaren en valmöjlighet.  
 
De headsets som telefonsäljare använder har en knapp för att stänga av mikrofonen. Några 
intervjudeltagare upplever att det är OK att coachen tecknar åt säljaren att be kunden vänta. 
Säljaren kan säga att han eller hon behöver kolla upp fakta med en kollega. Säljaren stänger 
sedan av mikrofonen och så kan coachen och säljaren resonera om hur säljaren kan gå vidare i 
säljsamtalet. Ingen intervjudeltagare ger uttryck för att de gillar det, men de kan acceptera det. 
Det finns dock intervjudeltagare som uppfattar även detta som hets. 
 
Bossens återkoppling efter samtalen tycks ha ett par olika karakteristika. 
 
Återkoppling utan nyhetsvärde 
 

”Jag kände ’jaha… det här gav ju mig mycket’ det har ju varit mer en sådan 
känsla efteråt, även om det inte är någonting coachen vill att man ska göra 
annorlunda så kan det vara bra att veta det.” 
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Överflödig återkoppling 
 

”Och om jag själv redan påpekat en sak ’ja men det här tycker jag, jag kanske 
inte borde sagt så där och där’, då tycker jag att det är ganska onödigt om han 
också ska sitta och dra hela den grejen.” 

 
 
Återkoppling med lågt instruktionsvärde 
 

”Det känns svårt när du inte riktigt förstår vad det var de var ute efter.” 
 

”[Coachen säger] ’Nej men du kunde ha tagit det’, jag säger ’nej’ men coachen 
fortsätter ’nej men det kunde du visst!’ alltså att de bara säger det på fel sätt ’du 
kunde tagit det, du kunde tagit det!’, man bara: ’Nej! Hur ska jag göra? Led mig 
till hur, visa mig liksom hur man gör!’” 

 

Frustrerad återkoppling 
 

”Ja när coachen har sagt att den här kunde du ha tagit […] eller att jag verkligen 
känner att det var en omöjlig situation. Och han tycker ändå att ’nej men du 
kunde ha slingrat dig ur det’ och är nästan arg eller besviken, tror jag. Ja det har 
hänt att jag känt att coachen är besviken på mig.” 

 
Återkoppling med fokus på ”felaktigheter” 
 

”Han får inte hacka och titta på felen: ’Det var dåligt!’ Det finns sådana coacher 
också som jag haft som är helt bedrövliga och då låser man sig, då säljer man 
inte bättre, då blir man snarare störd […] Det är väl det som jag tycker att han 
ska vara så pass psykolog så att han inte avbryter och stör ’men det här var 
jättedåligt!’ […] det har ju hänt att man hade en som bara kunde säga massa 
negativa saker. Så jag tycker inte hon var lämplig, den som jag tänker på, som 
coach då.” 

 
Coachens explicita kunskap 

 
I kategorin Hjälparen ligger tonvikten i beskrivningen av Hjälparens kompetens på 
färdighetsnivå, till exempel hur man ger återkoppling. Vilken explicit kunskap upplever 
intervjudeltagarna att en coach ska ha? 
 
En intervjudeltagare som har mer än ett års erfarenhet av telefonförsäljning på ett 
telemarketingföretag framhåller att hon alltid får en utbildning inom produkt och marknad 
inklusive faktamaterial av uppdragsgivarna vid en projektstart. Så här säger hon: 
 

”Jag menar kunskapen teoretiskt sett har man ju fått under introduktionen under 
utbildningstiden för projektet och […] det främsta coachen då ska göra, det 
behöver inte vara att han behöver vara så himla duktig alltså på sakmässigt för 
det, svaren kan man ju hitta någonstans, man kan ju gå tillbaka till något papper 
från utbildningen.” 
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Och så här säger en annan intervjudeltagare med mer än ett års erfarenhet av 
telefonförsäljning 
 

”Så att där behöver coachen inte ha någon direkt produktkännedom, han vet att 
vi har försäkringen och var den är någonstans och vad den innehåller, men han 
gräver sig inte ner i den så som vi gör.” 

 
Alla utom en av intervjudeltagarna är eniga om att det räcker med att coachen har ett slags 
miniminivå på produktkunskap. Alla utom en av intervjudeltagarna ger också uttryck för att 
de som (tillräckligt) erfarna säljare har den information de behöver och vet hur de på egen 
hand ska söka fram den information de saknar. Undersökningens minst erfarne säljare säger 
däremot så här: 
 

”En coach ska ha svar på allt.” 
 
Det tycks alltså som att ju mer oerfaren säljaren är, desto mer beroende är han eller hon av 
coachens (produkt)kunskap. 
 
En av intervjudeltagarna ger ett längre svar på frågan om vilka kompetenser en coach bör 
besitta 
 

”Sedan känns det väl ändå som att det kan vara bra att ha något hum om 
säljtekniker och köp- och säljprocesser och sådana grejer, tror jag kan vara bra 
att ha ändå när du ska titta på ett samtal. Jag tycker inte att det behöver vara 
panik-teknikinriktat eller liksom ha koll på alla faser och precis vad de 
innehåller. Men, att coachen har någon sorts koll på hur ett köp är upplagt från 
kundens håll och kanske samma sak ett sälj då och ungefär hur processen är 
eller hur de olika faserna går. För det kan vara ganska bra att dela in samtal på 
det sättet.” 

 
I hennes utsaga ligger att coachen måste ha en explicit kunskap om försäljningsprocesser för 
att kunna göra en rimlig analys av säljsamtal i medlyssningen. 
 

Ramar 

 
Med ramar avses frågor som hur ofta medlyssning bör bedrivas (frekvens), hur länge en 
medlyssningssituation bör pågå (intensitet) och hur medlyssning bör organiseras 
(organisering). Resultaten är mycket inkonsistenta. 
 
Frekvens 

 
Svaren sträcker sig från medlyssning vart tredje arbetspass till en gång i månaden. 
 
Intensitet 

 
När det gäller intensitet på ett medlyssningspass finns fyra typer av svar. En typ rör sig om tid 
där svaren varierar mellan en kvart och en timme. En annan typ av svar rör sig om antalet 
samtal som ska lyssnas igenom. Det kortaste alternativet lyder två samtal: 
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”Ett för att se om vad man gör för fel och ett till samtal för att se om det coachen 
säger funkar.” 

 
Det längsta lyder fem samtal. Den tredje typen av svar rör att medlyssningen ska hålla på tills 
någon sorts systematik utkristalliserar sig. 

 
”Det känns som man måste se något mönster, alltså: ’gjorde hon det här nu 
[enbart denna gång] eller kommer hon att bemöta en liknande kund likadant?’” 

 
Slutligen den fjärde typen av svar som tar sikte på resultatet av medlyssningen, så här svarar 
en intervjudeltagare på frågan hur länge han tycker en medlyssning ska pågå: 

”Ja, i alla fall… tills man säljer, då.” 
 

Organisering 

 
Frågeställningen faller ner i två delar; planlagd respektive spontan medlyssning. Med 
planlagd medlyssning avses att säljaren skulle ha en återkommande fast tid som medlyssning 
bedrevs på, oavsett om det för stunden går bra eller dåligt för säljaren. Tre fördelar beskrivs 
med det. Den första handlar om att stigmatiseringen minskar  
 

”Jag vill inte ha det här ’Åh nu är den personen utpekad’ eller utan sitt även [och 
medlyssna] när det går bra” 

 
Den andra om att avdramatisera medlyssningen 
 

”Det tror jag skulle vara bra dels för att du kommer utveckla dig hela tiden och 
sedan just att det blir så avdramatiserat att bli lyssnad på också. Ungefär som att 
göra nationella proven, det är jättestort och jätteläskigt och egentligen så är det 
bara ett vanligt prov. […] jag tror det skulle vara ganska bra, tror jag. Att ha som 
fast punkt.” 

 
Den tredje fördelen som beskrivs är att coachen kan få koll på hur säljaren gör när det går bra 
för honom eller henne 
 

”För då kan också coachen komma ihåg det att; ’ja men kolla då när det gick 
bra, du gjorde ju så här’ eller ’du sa så här. Tänkte du på att du sa så då?’ Och så 
kanske den personen som det går dåligt för tänker till att ’just det’ och börjar 
använda de kommentarerna igen och så går det jättebra.” 

 
Det finns även intervjudeltagare som inte alls vill ha planlagd medlyssning. 
 
När det gäller spontan medlyssning finns inget tydligt mönster i svaren. En del 
intervjudeltagare ser en fördel i att coachen tar initiativ till medlyssning, eftersom de i 
egenskap i säljare inte gärna tar initiativet trots att de inser ett behov av medlyssning. Andra 
har en motsatt uppfattning och vill inte att coachen spontant dyker upp och ska medlyssna, 
medlyssning ska endast ske på säljarens begäran. 
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DISKUSSION 
 
Syftet med föreliggande undersökning har varit att få svar på frågorna hur telefonsäljare vill 
att medlyssning ska gå till, vad telefonsäljare upplever som främjande respektive hämmande i 
medlyssningssituationen samt vilka kompetenser telefonsäljare upplever att en coach som 
medlyssnar bör ha. Undersökningen var en intervjustudie där åtta telefonsäljares upplevelser 
undersöktes. De teman som framkom var Organisatoriska förutsättningar, Coachens stil, 
Coachens explicita kunskap samt Ramar. Jag avser först att diskutera metoden och sedan 
resultaten i förhållande till tidigare forskning samt i förhållande till de teorier jag tagit upp. 
Därefter knyter jag ihop fynden med mina frågeställningar och ger rekommendationer till 
uppdragsgivare inom telemarketing, coachernas chefer och coacher. Avslutningsvis ger jag 
förslag på fortsatt forskning. 
 

Metoddiskussion 

 
Jag börjar med att diskutera en eventuell felkälla, då ett av mina resultat kan bero på metoden: 
Syftet med frågeställningen om ramar, det vill säga frekvens, intensitet och organisering, var 
att hitta något för telefonförsäljare gemensamt som coacher kunde förhålla sig till. Denna 
undersöknings fynd i den delen är dock mycket inkonsistenta. En felkälla kan vara att jag har 
ett för litet stickprov i förhållande till frågeställningen, ett slags motsvarighet till restriction of 
range. En annan felkälla kan vara att frågeställningen är feltänkt; utgångspunkten kanske 
snarare ska vara att ta hänsyn till den enskilde säljaren och inte tänka i termer av 
lagbundenhet. 
 
Nu går jag över till att diskutera undersökningens reliabilitet. Jag har egen bias som är 
tveeggad. Min förförståelse gör att jag kunde ställa mycket initierade frågor om medlyssning. 
Samtidigt hade jag när jag påbörjade studien en uppfattning om hur medlyssning ska eller bör 
gå till. Det riskerade att leda till att jag omedvetet påverkade intervjudeltagare att vara till lags 
och hålla med mig under intervjuerna. Jag har därför strävat efter två saker: För det första att i 
introducerandet av nya ämnen under intervjuerna ställa öppna och neutrala frågor och därmed 
ge intervjudeltagaren full frihet att svara utan påverkan av min uppfattning. Till exempel ”vad 
tycker du om medlyssning?” Samtidigt har jag strävat efter att bedriva reflexiva intervjuer och 
har därför också ställt ledande frågor av typen ”du menar alltså…”, ”innebär det att…”.  Så 
här skriver Kvale (1997) om ledande frågor: ”Det centrala är alltså inte huruvida 
intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart frågorna ska leda och huruvida 
de kommer att leda i relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap” 
(sid. 146). För det andra har jag strävat efter att i analysen ifrågasätta betydelsen av svar som 
kommer på frågor som jag ställt i ett tonfall som avslöjar min inställning. Vidare är jag vad 
gäller fem intervjudeltagare bekant med deras chefer och det kan inte uteslutas att det finns 
social önskvärdhet i svaren. Därför har jag varit extra uppmärksam på att inte bokstavligt 
tolka utsagor som tangerar det potentiellt känsliga. I alla intervjuerna finns uppenbara 
motsägelser, ett vanligt exempel är att intervjudeltagare i början av intervjun säger något i stil 
med ”jag gillar att bli medlyssnad och få kritik, det utvecklar mig” medan de längre fram i 
intervjuerna jämför medlyssning med exempelvis nationella proven och den press det kan 
innebära att bli granskad. Min utmaning har alltså varit att förstå och tolka utsagor i sitt 
sammanhang, både inom ramen för intervjusituationen, det vill säga min bias och 
intervjudeltagarens sociala önskvärdhet samt vårt samspel och inom ramen för den berättelse i 
vilken utsagan kommer.  
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I det följande diskuterar jag validitet och generaliserbarhet. Thomsson (2002) skriver ”Om 
kunskap är valid är den giltig, hållbar och välgrundad” (sid. 31). Hon skriver vidare 
 

”Det går aldrig att hävda att resultaten som man vill ha god kvalitet på är 
objektiva sanna och en gång för alla fastslagna. De är snarare flyktiga och bara 
till för att ge ett bättre underlag för alla som vill förstå det fenomen som studeras 
(sid. 30). 

 
Läsaren får bilda sig sin egen uppfattning om validiteten i denna undersökning. Ett sätt för 
mig att underlätta den processen är att jag är generös med citat i resultatdelen och den vägen 
försöker visa på vad jag menar är den inre logiken i mina resultat. 
 
Slutligen; hur generaliserbara är mina resultat, gäller de i alla call centers? Min ambition med 
undersökningen är inte att presentera en allmängiltig sanning. Syftet är snarare att få en 
fördjupad förståelse för vad som underlättar medlyssning ur säljarens perspektiv. Jag hoppas i 
slutänden att fynden i undersökningen kan fungera som ”food for thought” för initierade 
läsare som chefer och coacher i call centers. Jag tänker att en given organisationsstruktur 
skapar givna beteenden och företeelser eller åtminstone sätter gränser för vad som är möjligt 
och omöjligt att göra inom organisationen. Därför är min tro att resultaten är generaliserbara i 
den typ av call centers som jag själv har intervjuat i och som call centers beskrivs i litteraturen 
jag redovisat. Med min egen erfarenhet som utgångspunkt känns resultaten rimliga. Det är 
samtidigt möjligt att det finns call centers som är uppbyggda på ett annat sätt där resultaten 
inte är giltiga. 
 

Diskussion av resultaten i förhållande till befintlig forskning 

 
Organisatoriska förutsättningar 

 
Den ena organisatoriska förutsättningen i denna undersökning är Coachens arbetssituation. 
Några intervjudeltagare nämnde upplevelsen av att coacher är stressade och har mycket att 
göra. Dessa upplevelser kan korrespondera med Strandbergs et al (2006) fynd att 42 procent 
av erfarna medarbetare får kvartalsvis, mer sällan eller aldrig återkoppling och coaching. 
Norman (2005) skriver att många call center-medarbetare har en daglig upplevelse av 
repetitivt, intensivt och stressande arbete. Houlihan (2001) beskriver coachers avsaknad av 
strategiskt stöd och utveckling samt hur upplevelser av bland annat frustration kan dominera 
ett call center, inte minst grundat i målkonflikter (kvantitet/kvalitet) och fluktuerande mål. 
 
Den andra organisatoriska förutsättningen i denna undersökning är Uppläggningen av 
säljproceduren och säljmanuset. Ju längre avstånd det är mellan uppdragsgivaren och 
telefonsäljaren, desto mer verkar problemet accentueras, vilket blev tydligt i citatet angående 
introduktionen av ett nytt säljprojekt när coachen säger: ”Nä men det är så här vi ska jobba 
nu, det har uppdragsgivarna sagt.” Houlihan (2001) skriver att coachers autonomi reduceras 
ytterligare om verksamheten bedrivs åt en extern uppdragsgivare. Jag spekulerar i att den 
coach som citeras i denna undersökning mycket väl visste att säljarna hade rätt när de 
underkände säljupplägget och att han eller hon och andra beslutfattare internt på 
telemarketingföretaget mycket väl ansåg det meningslöst att lösa problemet med medlyssning 
eftersom de visste att problemet låg i säljupplägget. Om så var fallet kan det förstås i termer 
av den verklighet som Houlihan beskriver; stel byråkrati och avstånd mellan strategisk (i det 
här fallet marknadsavdelningen på uppdragsgivarföretaget) och operativ ledning. 
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Det andra citatet angående Uppläggningen av säljproceduren och säljmanuset är också 
talande: ” Det är då det blir lite konstigt, för de kan ju produkten men de har inte en aning om 
hur man gör.” Houlihan (2000) påpekar hur brister inom bland annat informationssystem 
påverkar interaktionen mellan säljare och kund och att ansvaret för konsekvenserna läggs på 
personalen. Jag tänker att om det finns upparbetade informationskanaler och en tanke om hur 
information från marknaden och kunskap hos säljarna ska beaktas och bearbetas, minskar 
risken för att uppdragsgivarrepresentanter som medlyssnar bidrar med oreflekterade ”tips” 
som är kontraproduktiva. 
 
Coachens stil 

 
Coachens stil delas i denna undersökning upp i Hjälparen och Bossen. Kallurs (2006) 
respondenter betonade vikten av att den som medlyssnade hade ett genuint intresse för att 
utveckla kundrådgivarna vilket tycks sammanfalla med en Hjälpare; Hjälparen finns ju för att 
hjälpa till på säljarens villkor. Vidare fann Kallur (2006) att det var viktigt att det fanns en 
trygg och stabil inlärningsmiljö, att kvalitetskriterierna var kända på förhand och att den som 
medlyssnar och kundrådgivaren hade en gemensam uppfattning om anledningen till 
medlyssningen. Även här finns en överensstämmelse – en intervjudeltagare uttryckte att hon 
lärde sig mest när hon upplevde att coachen lät henne vara sig själv och sälja på sitt eget sätt. 
En del intervjudeltagare ville till exempel ha ett samtal före medlyssningen, de ville veta 
varför en coach sitter och antecknar (och vad som antecknas). 
 
Toomingas et al (2003) respondenter delar in sig längs en skiljelinje mellan utvecklande 
medlyssning och medlyssning som övervakning vilket tycks stämma väl med denna 
undersöknings fynd. Holman et al (2002) fann ett signifikant positivt samband mellan å ena 
sidan övervakning som innehöll återkoppling som berörde prestation samt som upplevdes som 
utvecklande och å andra sidan välbefinnande, samtidigt bör noteras att begreppet övervakning 
(monitoring) är bredare än medlyssning, medlyssning kan ses som, men måste inte vara, en 
delmängd i övervakning. Den av Spriggs et al (2003) respondenter som uttryckte att 
återkoppling sällan är uppmuntrade tycks ha haft erfarenhet av en Boss, vilket även gäller 
Houlihans (2000) respondent som blev utskälld för att inte följa manus. Det senare påminner 
om berättelser i denna undersökning om coacher som suckar under medlyssningen och som 
ger intryck av att vara besvikna på säljaren. 
 
Coachens explicita kunskap 

 
Jag har inte funnit någon forskning som undersöker förhållandet mellan coachens explicita 
kunskap och medlyssning och jag tillåter mig därför att spekulera. När det gäller kunskap om 
försäljning framgår det implicit i de flesta intervjudeltagares berättelser att den kompetensen 
tas för given. Angående produktrelaterad kunskap anser alla utom en av intervjudeltagarna att 
det räcker med att coachen har en grundläggande kunskap om produkten och marknaden. En 
säljcoachs uppgift kan bland annat sägas vara att fungera som gränssnitt eller översättare 
mellan marknadsavdelningen och säljarna. Det handlar om att med kombinerad försäljnings- 
och produktkunskap på mikronivå kunna ge kreativa förslag på hur säljaren kan gå tillväga 
eller förbättra sin säljprocess. Att intervjudeltagarna inte resonerar i dessa termer kan tänkas 
bero på att det fungerar precis så på arbetsplatsen men att det inte har uttalats explicit; hälsan 
tiger still. Det kan också bero på att intervjudeltagarna inte har den överblick som krävs för att 
se hur produktrelaterad kunskap kan samspela med expertis inom försäljning. En tredje 
tolkning kan vara att över en kritisk nivå tillför ytterligare detaljerad produktrelaterad kunskap 
ingenting till säljprocessen. 
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Ramar 

 
Som jag skrev under metoddiskussionen kan det inkonsistenta resultatet bero på metoden, 
men det kan fortfarande vara intressant att jämföra fynden med empiri. Den tidigare forskning 
jag har hittat säger ingenting om organisering och intensitet. Däremot när det gäller frekvens 
fann Sprigg et al (2003) signifikanta positiva samband mellan hur ofta medlyssning bedrevs 
och jobbrelaterad ångest och depression samt ett signifikant negativt samband med 
jobbnöjdhet. Holman et al (2002) fann ett signifikant negativt samband mellan omfattningen 
av övervakningen samt bristen på frivillighet och välbefinnande 
 

Diskussion av resultaten i förhållande till anförda teorier 

 
Organisatoriska förutsättningar 

 
Jag vill här diskutera Uppläggningen av säljproceduren och säljmanuset i förhållande till 
organisationsteori. Som beskrevs tidigare ligger i begreppet scientific management att det 
någonstans i organisationen finns en hjärna som har full koll och därför kan ge precisa 
instruktioner till organisationens medarbetare. Som vi sett i redovisning av empirin är call 
centers ofta centraliserade och byråkratiska organisationer. Telefonsäljaren har inte särskilt 
mycket att säga till om vad gäller hur arbetet ska bedrivas. Jag redogjorde för att när 
avstånden växer mellan beslutsfattare och genomförare ökar risken för felgrundade beslut. 
Det är därför ur organisationsteoretisk synvinkel inte alls överraskande att läsa citatet ”Då har 
de sagt att ’Nä men det är så här vi ska jobba nu, det har uppdragsgivarna sagt.’ Och då har 
man inte kunnat göra något åt det för det är så det har varit.” Ju mer byråkratisk 
organisationen är desto mer blir följandet av regler ett ändamål i sig, vilket blir tydligt i 
fortsättningen av förra citatet: ” Alltså, det har varit tillfällen då man har suttit 20 personer i 
konferenssalen och de säger att ’så här ska ni göra’ och alla 20 personer är emot. Men det kan 
vi inte påverka fastän vi är 20 mot en.” 
 
Här aktualiseras resonemanget i figur 1 (sid. 7). De organisatoriska förutsättningarna får en 
stark slagsida åt det tekniskt-rationella med ett mycket snävt handlingsutrymme. Det tycks 
kvitta vilken kunskapssyn dyaden coach/säljare har (förhandlar fram). Coachen befinner sig i 
en dubbelbindning och tar på sig att företräda organisationens synsätt. Lärmiljön blir 
dualistisk. 
 
Det nyss anförda kan också förstås som systemisk parallellprocess, att relationen mellan 
uppdragsgivare och uppdragstagare är ett förhållande av ordergivning vilket fortplantar sig i 
organisationen eller i nätverksstrukturen. 
 
Coachens stil 

 
Vad gäller tillit och återkoppling tycks Hjälparen motsvara bilden av säljcoachen som Rich 
(1998) ger. Vidare tycks Hjälparens pedagogiska stil svara mot de goda principer för lärande 
som beskrivits tidigare. Hjälparen anpassar sig efter säljarens kunskapssyn, det ses till 
exempel i citatet ”Det var mer dialog och det skulle aldrig gå på något annat sätt.” En 
avancerad Hjälpare arbetar i enlighet med lärandets fyra ingredienser (figur 2): ”Jag tror att 
jag [efter medlyssningen] satt med honom i 40 minuter i en sådan där liten sal och det gav 
mig mer än vad jag hade fått under… alltså ett helt år på olika projekt”. Bossen kan knappast 
sägas motsvara en säljcoach enligt Rich (1998), dessutom minskar Bossen säljarens autonomi 
och upplevelse av vad som är delegerat och motivationen sjunker. För Bossen finns endast ett 
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sätt att lära ut och det är att tala om vad som gäller, oaktat säljarens kunskapssyn, 
organisatoriska förutsättningar och lärmiljön. 
En namngiven coach på ett telemarketingföretag beskrivs av en intervjudeltagare i närmast 
beundrande ordalag som en Hjälpare och av en annan intervjudeltagare som en typisk Boss. 
Ett sätt att förstå denna motsägelse kan vara att tänka i termer av parallellprocess. En säljare 
som har det tungt kan utsätta coachen för en parallellprocess där säljaren med sitt aggressiva 
eller uppgivna sätt kommunicerar sin upplevelse av interaktionen med kunderna. Den 
obehagliga känslan ger resonans inne i coachen som kan reagera med att bli en Boss i 
stunden. I värsta fall kan coachen och säljaren fastna i en ond cirkel. 
 
Ett intervjucitat som är värt att diskutera närmare är följande utsaga som handlar om när 
coachen ger tips under pågående samtal: 
 

”När coachen gör så, då känner jag att då är han mer inriktad på att jag ska sätta 
det här säljet, att jag ska få igenom en order i stället för att jag ska lära mig i 
samtalet. Så känner jag. I stället för att han lyssnar på mig och i efterhand tar itu 
med det han vill säga under samtalet. För då kan jag koncentrera mig på det han 
säger och tillämpa det nästa gång.” 

 
Denna säljare upplever till synes att det finns en motsättning mellan att prestera här och nu 
och att lära sig långsiktigt.  Men kärnfrågan kanske snarare är att coachen kört över säljarens 
autonomi och tagit bort den lilla delegering som fanns (det vill säga säljarens 
tolkningsföreträde i hur samtalet ska läggas upp). Motivationen är ju som vi sett (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002) en funktion av upplevd autonomi och graden av delegering. 
  
I beskrivningarna av Hjälparen är det tydligt att en del säljare vill ha ett samtal före 
medlyssningen. Ett sådant samtal lär också kunna besvara frågan om var gränsen mellan 
prestation och lärande går för just denna säljare. I ett sådant samtal där frågan ställs huruvida 
säljaren vill ha tips under pågående samtal och i så fall under vilka former, kanske en grund 
kan läggas för att tips under pågående samtal kan uppskattas. Åtminstone är det min 
erfarenhet att en del (men långt ifrån alla) säljare vill få tips under pågående samtal. 
 
Coachens explicita kunskap 

 
Det verkar i denna undersökning vara så att ju mer erfaren säljaren är, desto mindre upplevs 
det viktigt att coachen har produktexpertis. Rich (1998) menar att tillit uppstår när coachen 
uppfattas som kompetent för sitt jobb och har adekvat erfarenhet som kan användas för att 
utveckla sina säljare. Kompetent för sitt jobb kanske innehåller delmängden ”tillräcklig 
produktkunskap för att få igång en ny säljare” som i ett senare utvecklingsskede (kanske tack 
vare coachen) lär sig hur han eller hon ska ta reda på saknad information. Adekvat erfarenhet 
är en sak, adekvat erfarenhet kan ju vara implicit kunskap, men för att diskutera ett säljsamtal 
torde det vara nödvändigt att ha explicit kunskap och med relevant terminologi kunna 
benämna olika företeelser som till exempel köpsignaler. 
 

”Men, att coachen har någon sorts koll på hur ett köp är upplagt från kundens 
håll och kanske samma sak ett sälj då och ungefär hur processen är eller hur de 
olika faserna går. För det kan vara ganska bra att dela in samtal på det sättet.” 
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Ramar 

 
Här aktualiseras frågan om för vems skull medlyssning ska bedrivas; för huvudmannens som 
en kontroll eller för säljarens som en utvecklingsinsats? Om organisationen ser på 
medlyssning som kontroll så beslutas någon sorts regelbunden medlyssning. Om 
organisationen ser på medlyssning som utvecklingsinriktad är väl en rimlig slutsats att 
ramarna för medlyssningen förhandlas fram av coachen och den enskilde säljaren. Även i 
detta sammanhang är det värt att lyfta fram Hackman och Oldhams (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) tes att motivation bland annat beror på graden av autonomi i ett arbete. Att själv få 
bestämma (eller åtminstone få påverka) när medlyssning ska ske har med autonomi att göra. 
 

Rekommendationer 

 
En tänkbar slutsats är att Coachens stil till viss del är en funktion av Organisatoriska 
förutsättningar. Och hur de Organisatoriska förutsättningarna ser ut på ett visst säljprojekt på 
ett telemarketingföretag är ytterst beroende av uppdragsgivarens syn på genomförandet. 
Därför skriver jag här några tänkbara rekommendationer avsiktligt i ordningen 
uppdragsgivare, coachernas chefer samt coacherna. 
 
Uppdragsgivare 

 

Är uppdragstagaren en organisation med expertis inom försäljning där uppdragsgivaren kan 
bistå med sin specialkunskap inom marknaden eller är uppdragstagaren en organisation som 
enbart ska effektuera uppdraget enligt uppdragsgivarens instruktioner? I slutänden är det 
uppdragsgivarens beslut, förstås. Men det kan tyckas vara värdefullt att uppdragsgivaren 
reflekterar över den kvalitativa skillnad mellan kunskap/insikt i marknad som 
uppdragsgivaren får antas ha och kunskap/insikt i försäljningsmetodik som uppdragstagaren 
får antas ha. Vad i processen från en idé om en telemarketingkampanj över planeringen till 
genomförandet ska ägas av uppdragstagaren respektive uppdragsgivaren? Konsekvenserna av 
att uppdragsgivaren inte tar hänsyn till säljarens och uppdragstagarföretagets upparbetade 
kompetens inom försäljning kan som vi sett drabba inte bara själva försäljningsresultatet utan 
också chansen att säljaren, uppdragstagarföretaget och nätverket 
uppdragsgivare/uppdragstagare lär sig och utvecklar metoder. Jag vill fästa läsarens 
uppmärksamhet på citatet från sidan 19 som handlar om experter på produkter som av säljaren 
inte upplevs tillföra något. Medlyssningen kan med rätt förutsättningar från uppdragsgivaren 
istället bli en utvecklande process och en win win-stuation för alla: från en bättre 
arbetssituation för telefonsäljaren till resultatet på sista raden. 
 
Coachernas chefer 

 
Högre chefer på call centers kan reflektera över företagsstrukturens och företagskulturens 
inverkan på medlyssning. Vilken lärmiljö erbjuder företaget i dag? I vilken mån kan 
uppdragstagare inom telemarketing övertyga sina uppdragsgivare om att låta 
uppdragstagarföretagets medarbetare bidra till uppläggningen av försäljningsproceduren och 
säljmanus och se dem som dynamiska företeelser som utvecklas i takt med kunskapen som 
genereras från marknaden? I ett sådant scenario kan en friare lärmiljö uppstå och rimligen fås 
en positiv inverkan på försäljningen. 
 
Coacher på telemarketingföretag har ofta arbetsuppgifter som kan inkludera mer än 
medlyssning: administration och rapportering, egen försäljningsbudget, rekrytering, 
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introduktion av nyanställda och schemaläggning för att nämna några exempel. Chefer kan 
fundera över i vilken mån medlyssning är och skall vara integrerad med övriga 
arbetsuppgifter, till exempel säljcoaching, eller ses som en ad hoc-baserad verksamhet. I den 
mån chefer efterfrågar medlyssning men coacher inte levererar kan chefer se över vad de 
faktiskt belönar och bestraffar. I min erfarenhet har ingen coach fått en allvarlig reprimand för 
att han eller hon ständigt inte hinner med (prioriterar) att medlyssna, men om han eller hon 
ständigt misslyckas med att leverera statistik blir han eller hon inte långvarig i sin befattning. 
I det avseendet får chefer det beteende de efterfrågar. 
 
Förutom i introduktionen av ett nytt säljprojekt eller av en nyanställd säljare, tycks 
medlyssning i intervjudeltagarnas berättelser inte vara integrerad med teoretisk utbildning och 
fortbildning över tiden. Snarare tycks medlyssning syfta till brandsläckning eller övervakning. 
Om säljorganisationer genomförde teoriutbildningar och integrerade dem med medlyssning 
skulle förutsättningarna för ett erfarenhetsbaserat, konstruktivistiskt lärande (se figur 2) vara 
uppfyllda och det kanske skulle bidra till att säljare ser medlyssning som någonting positivt. 
 
Här väcks frågan om på vems villkor medlyssning sker. En säljorganisation och särskilt ett 
uppdragstagarföretag inom telemarketing har ett legitimt intresse av kvalitetskontroll. Även 
utvärdering av nyanställda är legitimt. Frågan är hur denna kvalitetskontroll och utvärdering 
ska bedrivas utan att arbetsalliansen mellan arbetsledare och säljare försämras. Ett alternativ 
är att någon annan än arbetsledaren bedriver medlyssning som är till för kvalitetskontroll och 
utvärdering. Den personen kan sedan ge återkoppling till arbetsledaren och säljaren som 
gemensamt kan arbeta på kvalitetsförbättring respektive förbättra förmågan. Ett annat 
alternativ, om arbetsledaren ska vara kvalitetskontrollant och utvärderare, är att 
organisationen kan tjäna på att ha tydliga utvärderingskriterier och att coachen tränas i att ge 
återkoppling som inriktas på utveckling. 
 
Av det följer att säljorganisationer kan dra nytta av att låta coacher få utbildning i 
medlyssning, kanske kan denna uppsats fungera som ett teoretiskt underlag. Det kan också 
vara tillrådligt att erbjuda handledning för coacher där de kan få reflektera över medlyssning. 
Näslund (2004) skriver att professionella som enbart lär i den praktiska verksamheten 
tenderar att ha omotiverat hög självkänsla och sakna en gemensam kunskapsbas (lika med en 
gemensam vetenskaplig grund vid sitt yrkesutövande) och ett gemensamt yrkesspråk. 
 
Coacherna 

 
Som nämndes ovan är mina slutsatser att vad coacher gör (vad som är möjligt att göra) i 
medlyssningssituationen till del är beroende av omgivningsfaktorer som de inte har kontroll 
över. Samtidigt finns det mycket en coach kan reflektera över och påverka. 
 

• Sin egen kunskapssyn 
• Säljarens kunskapssyn 
• Förhållningssätt till återkoppling 
• Upprätthålla snarare än att sänka säljares motivation, respektera autonomi och 

delegering 
• Ha förståelse för fenomenet parallellprocess i medlyssningssituationen 
• Påverka sin chef och uppdragsgivare så långt möjligt för att få en lärmiljö som gynnar 

ett utvecklingsinriktat lärande. 
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Framtida forskning 

 
I denna undersökning har åtta säljare från tre företag fått komma till tals. Det kan vara så att 
bilden av medlyssning kan förändras om fler säljare från andra (annorlunda) settings 
tillfrågades. Till exempel: upplevs medlyssning annorlunda i call centers utanför 
stockholmsområdet? Hur stora är skillnaderna i förutsättningar för medlyssning mellan 
inhouse- och outsourcingverksamheter? 
 
Coachernas röster saknas också i denna undersökning. Vad tycker coacherna om att bedriva 
medlyssning? Vad upplever coacher är hämmande och främjande för 
medlyssningssituationen, organisatoriskt och färdighetsmässigt? Vad anser coacher att de 
behöver för att bli bättre i medlyssningssituationen? Hur hanterar coacher sina rollkonflikter 
som till exempel utvecklare och utvärderare? 
 
Chefers och uppdragsgivares syn på saken finns inte heller med i föreliggande studie. Hur ser 
chefer och uppdragsgivare på medlyssning? Vilket värde tillmäts medlyssning? Hur stort är 
intresset från uppdragsgivare och chefer att bedriva utvecklingsinriktad medlyssning? 
 
Om resurser inte vore ett hinder skulle det vara intressant att genomföra ett fältexperiment i 
syfte att ta fram best practice inom medlyssning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Hur vill telefonsäljare att medlyssning ska gå till? 
Inledning: Vad tycker du rent allmänt om att bli medlyssnad? 
 
Vad vill du att fokus ska vara under en medlyssning? 
 
Ett exempel på bra medlyssning 
Varför var det bra? 
 
Ett exempel på dålig medlyssning 
Varför var det dåligt? 
 
Några nyckelord som beskriver vad en coach ska göra för att det ska bli en bra medlyssning 
Utveckla 
Vad ska en coach inte göra i en medlyssningssituation? 
Utveckla 
 
Vilken roll spelar coachens engagemang i din förbättring/din försäljning? 
 
Coachens kompetens 
Beskriv vad du anser en coach ska behärska för att det ska bli en bra medlyssning 
 
Hur påverkar coachens kunskap inom följande medlyssningen? 
 
Produkt/villkor 
Marknad/konkurrenter 
Målgrupp/kunder 
Försäljningsteknik 
Pedagogisk förmåga 
 
Återkoppling 
Hur vill du få återkoppling – ge exempel 
 
Ge ett exempel på bra återkoppling 
Varför var det bra? 
 
Vad ska coachen absolut inte kommentera? 
 
Ge exempel på en situation där återkoppling gjort dig bättre 
Ge exempel på en situation där återkoppling gjort dig sämre 
 
Har du varit med om kränkande, meningslös eller korkad återkoppling? 
Exempel 
 
Spelar din och coachens relation någon roll för utfallet av medlyssningen? Utveckla 
Har det hänt att din relation till en coach förändrats efter en medlyssning? 
Exempel 
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Har du fått återkoppling som snarare rör din person än ditt beteende? (”Du låter tråkig, trött, 
ointresserad, passiv”) 
Exempel 
Vad tyckte du om det? 
 
Har du fått återkoppling på temat ”du måste låta gladare, piggare”? 
Vad tyckte du om det? 
Har du fått återkoppling som du inte vet vad du ska göra av? 
Exempel 
Vad gjorde coachen för fel? 
  
Har du och coachen haft olika uppfattningar om utvärderingen? 
Lätt eller svårt att hävda din egen uppfattning? 
Exempel 
Hur har du hanterat det? 
 
Har det hänt att du gått i försvar? 
Varför? 
Vad ska en coach göra för att du ska gå i försvar? 
Exempel 
 
Har du varit med om att du inte fått återkoppling. 
Exempel 
Vad tyckte du om det? 
 
Medlyssning som företeelse 
Motiv/förklaringar till medlyssning har du fått? 
Exempel 
Har företaget en annan uppfattning om vad medlyssning ska vara till för än du har? 
Medlyssning – hot eller möjlighet? 
Utveckla 
 
Intensitet, frekvens, faser 
Är det någon skillnad på att bli medlyssnad som oerfaren resp. erfaren? 
Vari består skillnaden? 
Behöver man olika saker i olika faser? 
 
Hur ofta ska medlyssning bedrivas? 
Varför 
 
Hur länge ska medlyssning bedrivas per tillfälle? 
Varför 
 
Vill du ha en plan och veta när det är dags eller ska coachen bara ”dyka upp” eller ska det ske 
enbart ske på din begäran? 
Utveckla 
 
Har du varit med om att en coach givit återkoppling under pågående samtal typ ”säg så här!” 
Exempel 
Vad har du tyckt om det? Om dåligt � beror det på coachen eller på metoden som sådan? 
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Coachens inflytande 
Finns det något utöver din och coachens relation och det coachen gör som kan påverka 
medlyssningssituationen? 
 
Har det hänt att du upptäckt att manus eller erbjudande skulle kunna förbättras? 
Har du sagt det till coachen (eller har han/hon själv tyckt det) 
Hur har coachen hanterat den information (”vi kan ändå inget göra”?) 
 
Har du upplevt att coachen i praktiken inte har något att säga till om och därför har det känts 
meningslöst att ta upp förbättringsförslag? 
 
Har du upplevt att coachen i praktiken inte bryr sig och därför har det känts meningslöst att ta 
upp förbättringsförslag? 
 
*** 
 
Avrundning: Vad tycker du rent allmänt om att bli medlyssnad? 
 
Vilket budskap om medlyssning vill du skicka till coacher som ska läsa denna uppsats? 
 
Något jag inte frågat om som du tycker är viktigt för min förståelse av medlyssning 
 
Hur har det känts att samtala om detta? 
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Bilaga 2. 
 
Angående deltagande i intervjuundersökning 
 
Undersökningen är ett examensarbete inom ramen för psykologutbildningen och heter 
”Telefonsäljares upplevelser av medlyssning. Hur vill telefonsäljare bli coachade?” Jag avser 
att intervjua cirka 9 telefonsäljare på olika företag, varav tre säljare på [Företagets namn]. 
 
Det vore bra om du innan vi ses, kan printa ut och fylla i ”Bakgrundsfakta” och ta med det till 
intervjun. 
 
När vi träffas kommer jag att berätta mer om etik och konfidentialitet i samband med 
undersökningen. Men redan nu vill jag betona att deltagande i undersökningen är frivilligt. 
Om du har några frågor om detta eller annat rörande undersökningen kan du ringa mig på 
070-477 96 09 eller maila på michael_soderling@hotmail.com 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Michael Soderling 
Psykologkandidat 
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Bilaga 3. Frågeformulär 
 
Bakgrundsfakta        

        
Jag är (ringa in) man kvinna      

        

Jag är född år        

        

Telefon        

        

E-mail        

        

Jag har minst en förälder född utanför Norden (ringa in)  ja nej  

        

Denna studie fokuserar på utgående telefonförsäljning, dvs. där säljaren ringer upp en kund i avsikt 

att sälja en produkt eller tjänst eller boka ett möte. Kundservice, ingående telefonförsäljning (där 

kund ringer till säljare), marknadsundersökningar och opinionsundersökningar ingår inte i studien. 

        

Tid jag arbetat med Mindre än 1 månad 1 - 3 månader 4 - 6 månader  

utgående telefon- 7 - 9 månader 10 - 12 månader 1 - 2 år   

försäljning (ringa in) 3 - 4 år  5 år eller mer    

        

Antal olika telefonför-        

säljningsuppdrag jag        

haft (ringa in) 1 2 3 4 5 6 eller fler  
        

Min huvudsakliga nu-        

varande sysselsätt-        

ning är (ringa in) studier  yrkesarbete annat   

        

Precisera din        

sysselsättning        

        

        

Min högsta avslutade        

utbildning är        

(ringa in) Universitet/högskola  Gymnasium  Grundskola 

        

Linje/program        

        

Antal poäng i högskole-       

studier (en termin =        

20 poäng)        

        

Antal gånger jag        

blivit medlyssnad        

(ringa in) 1 - 3 4 - 6 7 - 9 Fler än 10    

        

Antal coacher,        

teamleaders, sälj-        

ledare eller motsvar-        

ande som medlyssnat        

på mig (ringa in) 1 2 3 4 5 6 eller fler  
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Bilaga 4. Written consent form 
 
Deltagande i intervjuundersökning     

        

Michael Soderling avser att skriva ett examensarbete inom ramen för psykologutbildningen. 

Arbetsnamn på uppsatsen är "Telefonsäljares upplevelser av medlyssning. Hur vill telefonsäljare 

bli coachade?" Undersökningen genomförs som en intervjustudie. Intervjun spelas in och kommer 

att skrivas ut. Alla uppgifter som intervjudeltagare lämnar kommer att avidentifieras så det inte 

går att spåra vem som sagt vad. Ingen information som en viss intervjudeltagare lämnat kommer 

att rapporteras på individnivå till eventuell arbetsgivare. Intervjudeltagaren äger rätt att när som helst 

avbryta intervjun. Intervjudeltagare äger rätt att, efter intervjutillfället, avböja att hans eller hennes 

resultat används i undersökningen. Michael Soderling kommer i tveksamma fall att kontakta 

intervjudeltagare och be om godkännande för citat eller liknande som skulle kunna identifiera 

intervjudeltagaren. Endast Michael Soderling har tillgång till inspelningar och utskrifter.  

Examensuppsatsen blir offentlig handling och intervjudeltagaren har därmed rätt att få ta del av 

uppsatsen.        

Resultat av intervjuerna och examensarbetet kan komma att användas i vidare forskning och 

publiceras.        

        

Samtycke till deltagande       

        

Undertecknad har läst, förstått och accepterat villkoren för deltagande i intervjustudien  

        

Ort och datum            

        

Namnteckning            

        

Namnförtydligande            
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Bilaga 5. Några branschbegrepp 
 
Begrepp  Förklaring   Exempel 
 
Call center  Verksamhet som bedriver kundkontakt         - 
  via telefon 
 
Contact center Verksamhet som bedriver kundkontakt           - 
  inte enbart via telefon utan även t.ex. 

via e-post. 
 
Telefonförsäljning Försäljning via telefon  Prenumerationsförsäljning 
 
Utgående  Säljare/kundtjänstperson ringer Besöksbokning 

till kund   
 
Ingående  Kund ringer till säljare/kundtjänst- Kundtjänst 

person 
 
Telemarketing Samordnad utåtriktad aktivitet Marknadsundersökning 
  via telefon 
 
In house  En organisation bedriver viss        - 

verksamhet i egen regi 
 
Insourcing  En organisation uppdrar åt en annan IT-företag hyr in  
  att hos uppdragsgivaren bedriva viss säljare från konsultbolag 

verksamhet   som driftar och tar 
arbetsgivaransvar 

 
Outsourcing  En organisation uppdrar åt en annan Telemarketingföretag 
  att hos uppdragstagaren bedriva viss 

verksamhet 
 


