PROJEKTET VÄGLEDNING FÖR FLYKTINGAR

DET DIALOGISKA
KUNDARBETETS
GRUNDPRINCIPER
Juha Lahti

1
Det dialogiska kundarbetets grundprinciper

Översättning: Katarina Fogde
Det dialogiska kundarbetet bygger en bro mellan väglednings- och
rådgivningsarbetets

kvalitativa men tidskrävande förfaringssätt och den

tidspressade verkligheten vid AN-förvaltningens väglednings- och
rådgivningsarbete. Det dialogiska kundarbetets centrala element gällande
växelverkan inom vägledningen inympas som stärkande strukturer i det
vardagliga arbetet vid AN-byrån. Utgående från principen ” Börja där kunden
är- inte där du antar eller vill att hen är! ”- kan man stöda kundens agens och
bygga upp den inre motivationen också i korta kundmöten.
Agens och inre motivation har en betydande inverkan på resultatet av
väglednings- och rådgivningsarbetet.

Källa: Asikainen/ Projektet Vägledning för flyktingar
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Det dialogiska kundarbetet
betyder förmåga och beredskap
att möta kunden som en
hel människa och bygga
kundmötet på detta.
Det dialogiska kundarbetet är både ett teoretiskt sätt att närma sig det
det vardagliga kundarbetet vid sysselsättningstjänsterna och ett
praktiskt arbetsgrepp. Arbetsgreppet bygger på kundens identifierade
behov som stöds av sysselsättningstjänsterna. Arbetsgreppet utgår från
kunden – inte från organisationen. Det stärker kundens agens och
engagemang och har på så vis inverkan på kundarbetet.
Den sakkunnige identifierar kundens mest akuta fråga, som är viktig att
behandla just då. Onödig information som ges för säkerhets skull och
som inte är förankrat i kundens behov tar inte tid från kundmötet, utan
den sakkunnige kan koncentrera sig på det som är viktigt.

Det dialogiska kundarbetet bygger på ett par centrala principer, som då
de anammas ger den sakkunnige säkerhet i att öppet och fördomsfritt
bemöta kunden. Den sakkunniges autonoma känsla i kundarbetet växer.
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Då det här lyckas, ökar den sakkunniges välbefinnande i arbetet också i
de kundmöten där kunden i sin frustration ger utlopp för sina känslor ger
utlopp för sina känslor.

I de utredningar, som gjordes i början av projektet Vägledning för
flyktingar (AMIF 2018-2020), kartlades både flyktingars och sakkunnigas
uppfattning om kundarbetet vid arbets- och näringsbyråerna.
I båda grupperna framstod behov och önskningar av ett mera personligt
arbetsgrepp mellan kunden och AN-sakkunniga.

Det dialogiska kundarbetets tanke- och arbetsgrepp strävar till att för
sin del svara på det här behovet. Det bygger bl.a. på en sociodynamisk
vägledningsuppfattning, en dialogisk uppfattning, samt på projektets
sakkunnigas arbetserfarenhet baserad förståelse av vägledning- och
rådgivningsarbetet och dess egenart i kontexten av
sysselsättningstjänster (Peavy, R.V. 1990,1997,2006; Bahtin, N. 1981;
Ryan, R. & Deci, E. 2017). Det bemötande kundarbetet kan förstås som ett
sätt att granska kundarbetet, men det är på samma gång en konkret
metod. Det dialogiska kundarbetets centrala element – den medvetna
indelningen av vägledningssituationen i skeden – ” trappstegsmodellen”
– känner man inte till i andra tillvägagångssätt.
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Tidsresursen som finns tillgänglig för det dialogiska kundarbetet,
används medvetet till att stärka växelverkan mellan kunden och den
sakkunnige, samt att fördjupa kundarbetets relevans.

Kunden upplever att hen blir bemött som en individ, inte som målet för
en åtgärd. Enligt självstyrningsteorin (Ryan, R. & Deci, E. 2017) är det
här viktigt för uppbyggandet av kundens inre motivation, vilket också är
betydelsefullt för AN-byrån att sträva till. Utan inre motivation förbinder
kunden sig inte tillräckligt till de sysselsättningsåtgärder, som man i
sysselsättningsservicen förväntar sig av henom.

Yttre motivation- såsom rädsla för att gå miste om stöd – binder inte på
riktigt till målsättningar som man skenbart tillsammans har kommit
överens om. Kundväxelverkan och dess inverkan förblir ofullständig
jämfört med vad den kunde vara. Vad det möjligtvis borde vara.
Det dialogiska kundarbetets arbetsgrepp kan tänkas basera sig på två
grundpelare:
Olika arbetsgrepp i växelverkan med kunden – erbjudande av ny
information, rådgivning samt vägledning- används mera medvetet.
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All växelverkan med kunden är inte ”vägledning”. Ordet vägledning
syftar i det här sammanhanget till satt stöda kundens inre process.
Kunden är sitt eget livs aktör. Den här agensen kan och vill man
stärka genom vägledningssamtal. Genom att man i rätt tid använder
olika träffande arbetsgrepp kan man aktivera eller passivera kunden.

Källa: Juha Lahti/ Projektet Vägledning för flyktingar
Det dialogiska kundarbetets andra grundpelare formar tanken om
betydelsen av att dela in kundmötet i olika skeden. I projektet pratar
man om ” Det dialogiska kundarbetets trappsteg”.
Den sakkunnige leder kunden från ett trappsteg till ett annat, enligt
vilket skede som bäst bygger upp klientskapet och kundens agens.
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Källa: Juha Lahti/ Projektet Vägledning för flyktingar

Empatiska skedet
Att uppehålla sig vid kunden och hens ärende i initialskedet – det
Empatiska skedet - att skapa grunden, på vilken kundmötet bygger.

Där skapas den stenfot för tillräckligt förtroende mellan sakkunnige och
kunden, så att rådgivningen som kunden får och den förståelse som
byggts upp med den gemensamma vägledningen, kan vara betydande.
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					Empatiska skedet
•

Stanna upp

•

Tänd en brasa som värmer kundförhållandets växelverkan – i den vilar effekten av
kundmötet och din arbetsinsats

•

Önska kunden välkommen på ditt eget sätt – ett litet leende och ögonkontakt är ett
starkt meddelande: Vi är här nu för dig

•

Var ditt personliga genuina, professionella jag – i rollen av en professionell 		
medmänniska

•

Ge tid till dig själv och kunden att ”bara vara” i kundmötet

•

Ta inte in någonting utifrån i det här skedet

•

Om AN-tjänsterna är okända för kunden, är det viktigt att de förklaras för henom

•

Berätta det viktigaste som ”händer här idag” och hur lång tid ni har till förfogande

I empatiskedet strävar den sakkunniga till att fokusera på att främja kundens
sak och skapa en känsla av lugn närvaro. Om kundförhållandet är nytt, är det
bra att i detta skede öppna tjänstens
karaktär; vad är det fråga om, vad erbjuds och vad förväntas av kunden.
I det här skedet är det också bra att säga till kunden hur lång tid som
reserverats för henom.

Det vägledande skedet
Då tillräcklig kontakt har skapats, kan man övergå till det Vägledande
skedet, där man genom samtal eller genom att rita skapar en gemensam
förståelse om hur den sakkunnige bäst kan fungera som en
resurs för kunden.
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Vad är för närvarande kundens mest centrala fråga?
Den sakkunnige ”går dit där kunden är”! i det här vägledande skedet.
I det här skedet byggs kundens agens; känslan att det är fråga om just hens
ärenden förstärks. All essentiell information och vetskap skapas i det här
skedet, i växelverkan mellan kunden och den sakkunnige. Att ge anvisningar
eller att erbjuda expertråd och att söka information från datorn, hör inte till
detta skede.

Vägledande skedet
•

Börja där den andra är - inte där du förväntar dig att hen ska vara!

•

Lyssna, iaktta och fråga - ta inget för givet, gör inte egna tolkningar

•

Aktivt lyssnande gör också att kunden lyssnar på dig

•

Du har två ögon, två öron men endast en mun. Använd dem i proportion till
detta

•

Tillför inte i detta skede något utifrån, som tex. datorn - det förstör den
konstruktiva dialogiska växelverkan

•

Vägledning kan ske endast här och nu, dvs i det ni två gör verkligt för varandra
genom att diskutera eller rita

•

Här och nu

•

Professionell empati betyder inte att man ger kunden obergränsad taltur - du
har lov att avbryta, du ansvarar ju för processen

•

Led kunden framåt i under mötet och ge ord på det du gör - på så vis stärks
kundens agens

•

Lita på din egen vishet: du vet och känner du kan fortsätta från det vägledande
till det rådgivande skedet
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Rådgivande skedet
Efter att ha skapat den gemensamma kartan kan man flytta kundmötet
till nästa, Rådgivande skedet. Innan kundmötet övergått till detta
skede har den sakkunniga tillsammans med kunden, skapat en
gemensam syn på hur hen bäst kan främja kundens sak. Hen kan ge all
sin sakkunskap till kunden.

I det rådgivande skedet kan man koncentrera sig på det essentiella.
Man behöver inte för säkerhets skull behandla ärenden bredare än det
är motiverat. Den begränsade tiden kan utnyttjas målinriktat; man får
mera tid för kundmötet. Kundmöte i Rådgivande skedet kan behöva
backa tillbaka till det vägledande skedet. Kanske behöver man lyssna
till kundens tankar om något råd som erbjudits i rådgivningsskedet
innan det passar att, under den sakkunniges ledning, fortsätta framåt.
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Rådgivande skedet
•

Nu behövs all din sakkunskap – ge den som en resurs till din kund

•

I det här skedet får myndigheten i dig vara stark – förvisso med ett
mänskligt ansikte

•

Öppna ärenden samt orsak och verkanförhållanden för kunden

•

Backa vid behov till vägledande skedet tills det igen går att gå framåt

•

Om du måste ge otrevliga nyheter till kunden – passar det att du gör
det i det här skedet.

•

Då växelverkanförhållandet har byggts upp under tidigare skeden, är
dessa lättare att tas emot av kunden.

•

En tråkig sak personifieras inte enbart på dig, fast det är du som
måste förmedla den

•

Visa alltid en väg ut ifrån problemet – lämna inte kunden ensam

•

Föreställ er tillsammans nästa möjliga steg för kunden

Farväl skedet
Som ett sista trappsteg är Farväl skedet väsentligt och till detta skede
måste man reservera tillräckligt med tid. Man går igenom behållningen av
kundmötet, korrigerar möjliga missförstånd och stöder kunden i att greppa
de åtgärder, som just har diskuterats och överenskommits.
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Farvältagande
•

Reservera tillräckligt tid till att ta farväl, till avslutandet av kundmötet

•

Gör själv eller be kunden att sammanfatta huvuddragen från er diskussion

•

I en idealsituation– ge kunden möjlighet att själv upprepa vad ni diskuterat
och överenskommit

•

Korrigera möjliga missförstånd

•

Försäkra dig om att kunden vet vad nästa steg är

•

Stärk kundens tro på att hen klarar sig – att stanna till, att vara närvarande
och ett leende räcker långt

•

Hoppet bär kunden framåt i livet

Målsättningen är en kund, som efter kundmötet upplever att man lyssnat
och förstått henom. Då hen har fått svar på sina frågor, vet hen vad som
borde göras härnäst; är hen tillräcklig motiverad och tror på sina
möjligheter. Också då man inte kunnat hitta en önskvärd lösning på
ärendet, som det ju ofta kan vara i den vardagliga sysselsättningsservicen.
Enligt det dialogiska kundarbetets tankesätt kan en kund, som inte
upplever sig endast vara anonym i kundströmmen och ett mål för
åtgärder, smälta också dåliga nyheter bättre utan att de lamslår henom
eller gör henom agressiv. I synnerhet, då man efter ett bakslag, försöker
visa henne riktningen framåt.
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Kundmötets indelning i skeden – såsom hela greppet för Det
dialogiska kundarbetet- stärker kundens men också den sakkunniges
agens och frigör den sakkunnige att använda sin personliga
beredskapen och kunnandet på bästa möjliga sätt.

Det dialogiska kundarbetet ger sakkunnigheten ett mänskligt
ansikte – inte enbart en ansiktslös byråkrati, som ”dirigerar” kundens
liv.

Det dialogiska kundarbetets arbetsgrepp erbjuder inte en
verktygsback, som man borde lära sig använda på samma sätt som tex
ett främmande språk.

Man ska inte heller uppfatta kundarbetets trappsteg som stela, utan i
ett äkta kundmöte är övergångarna och durationen elastiska.
Det dialogiska kundarbetet erbjuder tydliga ramar för de sakkunnigas
arbete, inom vilka man kan göra ett mera avslappnat kundarbetet.

Kunskapen, om när det är bra att ge ny information till kunden och när
det är viktigare att bara stanna upp för att lyssna, ger den sakkunnige
tillförlitlighet till det egna arbetets effektivitet.
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Då den sakkunnige kan lita på sin egen professionalism, får hen en
känsla av tillräcklig kontroll över kundprocessen, hen kan styra sina
resurser till kunden och så bra som möjlig stanna upp vid ärendet.

Källa: Juha Lahti /Projektet Vägledning för flyktingar

Varför dialogiskt kundarbete?
•

Vägledningssituationens parter- den integrerande kunden och den
sakkkunnige - möts inte i det brådskande kundarbetet. Kundens 		
situationsbundna behov av vägledning förblir oidentifierat.

•

Kundens behov och förväntningar å ena sidan och den sakkunniges
arbetsfokus och tidspress å andra sidan, skapar spänningar som inte stöder
kundarbetet.
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Då möten inte händer
- > Inte ändamålsenlig vägledning och rådgivning -> -> Frustration från båda
sidor, som kan skapa en självmatande negativ cirkel.

Vad menas med dialogiskt kundarbete?
•

Börja där var kunden är- inte där du antar eller vill att hen ska vara.

•

Baseras på Vance R. Peavys tankar om sociodynamisk vägledning,
som är tonade till AN-kontext: P&P (=KA portaat). Jos KA = Kohtaava
asiakastyö => (=DK trappsteg)

Vad innebär Det dialogiska kundarbetet i praktiken?
•

Människan i centrum: Kundens individuella behov identifieras – den
sakkunnige får arbeta genom sin persona.

•

Man fungerar utgående från kunden - inte utgående från		
organisationen.

•

I kundmöten följer man ett arbetsgrepp som avancerar steg för steg
> Det dialogiska kundarbetets trappsteg.

Vad förutsätter ett dialogiskt arbetsgrepp?
•

Vilja och mod till äkta möten.

•

Tillåtelse och stöd till sakkunnigas autonomi (strukturer, förmän).

•

Att man stannar till vid kundens fråga om vägledning.

•

Naturligtvis, till en viss mån mera tid.
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•

Tid och effektivitet är relativt, ” man måste först stanna till för att
senare kunna skynda” .

•

Kundens egna förehavanden och förståelse är central – kunden är sitt
eget livs expert; alltid.

•

Gemensamt, vägledande uppbyggande.

Vad ger arbetsgreppet Dialogiskt kundarbete?
•

Arbetarens synvinkel: Det vägledande arbetets träffsäkerhet och
relevans växer -> motivation och tillfredsställelse i arbetet ökar.

•

Kundens synvinkel: känslan av att - man funderar runt mina ärenden
tillsammans med mig - inte över eller förbi mig.

•

Känslan av agens växer -> engagemanget och den inre 		
motivationen växer.

•

AN-förvaltingens synvinkel: styrning och engagemang till träffsäkrare
tjänster. Färre avbrott och oändamålsenliga åtgärder.

•

Stöder kundens ansträngningar till sysselsättning.
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