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Sammanfattning 
Ett stort problem som många företag och avdelningar lider av idag är hög 
personalomsättning med kunskapsförluster och brist på kunskap hos ny personal som 
konsekvens.  Hos företag med hög personalomsättning är det viktigt att få in ny 
personal snabbt och effektivt, samtidigt som denna nya personal behöver tillräckligt hög 
kunskapsnivå för att kunna hantera arbetsuppgifterna.  

En avdelning som detta problem är aktuellt för är kundserviceavdelningen på Swedbank 
Babs, ett företag som arbetar med kortinlösen. För att förbättra förhållandet mellan 
anställningstid och utbildningstid koncentrerar sig denna undersökning på att förbättra 
kunskapsnivån och förkorta utbildningstiden.  

Bakgrunden har gett en frågeställning som lyder: ”Hur förbättras kunskapsnivån trots en 
förkortning av grundutbildningen?” 

För att kunna besvara frågeställningen har information sökts i teorin inom områden som 
utbildning, inlärning och kunskap. Teorier kring relationen mellan kunskap, kompetens 
och förståelse har undersökts och kopplats till det aktuella företaget. Vidare har studier 
gjorts av en kunskapsöverföringsmodell, SECI-modellen, som behandlar två olika 
former av kunskap, explicit och tyst, och hur denna modell kan ge ett standardiserat 
utbildningsmaterial. En belysning har gjorts av vikten av en tydligt strukturerad 
utbildningsplan. 

För att öka kompetens och förståelse samt effektivisera utbildningen rekommenderas 
avdelningen att använda sig mer av kognitiv inlärning där eleven kan resonera kring och 
använda sig av inlärd teori. För att öka denna del föreslås en utveckling av praktikpass 
med låtsassamtal och löpande tester av kunskapsnivå direkt efter presentation av ny 
teori. Att på detta sätt dela in utbildningen i moment ger en tydligare struktur som i sin 
tur också leder till ett förbättrande av utbildningen.  

För att utveckla strukturen föreslås vidare att företaget bör arbeta mer med 
externalisering enligt SECI-modellen, det vill säga definiering och nedteckning av tyst 
kunskap för att standardisera utbildningen. Detta kommer leda till att avdelningen i 
större utsträckning kan använda sig av internalisering vilket är ett mer objektivt sätt att 
överföra kunskap jämfört med socialisering som idag är vanligt förekommande på 
avdelningen. 

Förståelse och kompetens kommer över tid varför avdelningen rekommenderas att korta 
ner grundutbildningen och istället arbeta med uppföljning och kontroller när den 
anställde arbetat ett tag, för att undersöka att rätt förståelse nåtts. 
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“How will the level of knowledge improve despite a shortening of the 
education?” 

Abstract  
A big problem for a lot of companies and departments is a high circulation of personnel 
which leads to loss in knowledge with the personnel that’s leaving and lack of 
knowledge with the newly employed. It is important for companies with a high 
circulation of personnel to fast and effectively educate the new employees. It is also 
important to make sure that the new personnel have a sufficient level of knowledge. 

Swedbank Babs department for customers service is a department that suffers from this 
problem. Improvement and shortening of the education can make the relationship 
between time of education and time of employment more relevant. 

This investigation is concentrated to the question: “How will the level of knowledge 
improve despite a shortening of the education?” 

To answer this question studies have been made in literature concerning education, 
learning and knowledge. Theories about the relationship between knowledge, 
competence and understanding has been examined and connected to the department. 
Furthermore studies have been made of a model for knowledge transcription, the SECI-
model. This model manages two types of knowledge, tacit and explicit, and can be used 
to create a more standardized education. In literature the importance of a structured 
education has been found. 

To increase competence and understanding the company is recommended to use more 
cognitive learning which makes the student reason and reflect over the obtained theory. 
To increase this form of learning a suggestion is made to develop the practical education 
with fake-calls and other testing of knowledge, directly after presentation of new theory. 
This is a way to divide the education into elements which also gives a clearer structure.  

To further increase the structure the department is recommended to use more 
externalization according to the SECI-model, meaning definition of tacit knowledge, to 
standardize the education. This standardization leads to more internalization which is a 
more objective way of teaching than socialization that is common in the department 
today. 

Understanding and competence is obtained over time. Considering this a suggestion to 
the department is to shorten the education and instead apply follow-ups and controls 
when the newly employed has worked for some time. This is a way to make sure the 
right understanding is achieved.       
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle lider många företag och avdelningar av hög personalomsättning, 
vilket ökar risken för kunskapsförluster inom företag. Olika angreppsvinklar för att 
minimera denna kunskapsförlust finns att tillgå. En viktig del är ett förbättrande och en 
förkortning av grundutbildningen, där den främsta kunskapsbasen för arbetet skapas. 
Det är viktigt för avdelningar med hög personalomsättning att på ett snabbt och effektivt 
sätt få in nyanställda i organisationen och se till att de har rätt kunskapsbas för att kunna 
utföra arbetet. 

1.2 Swedbank Babs 
Swedbank Babs är ett företag som arbetar med kortinlösenfrågor i betalterminaler, 
vilket innebär att tillhandahålla lösningar för kortbetalningar i butiker. En del av 
Swedbank Babs är kundserviceavdelningen där kundservice sker i dessa frågor 
gentemot butiker och lokala bankkontor. Denna avdelning är hårt drabbad av hög 
personalomsättning vilket leder till kunskapsförluster då anställda slutar. Arbetet på 
kundserviceavdelningen kräver en grundutbildning hos personalen som är central för att 
kunna utföra arbetet. Problematiken ligger i att kundserviceavdelningen arbetar för att få 
nöjda kunder, där missnöjet dramatiskt ökar om fel begås av personalen, eller kundens 
fråga inte kan besvaras effektivt. Då arbetet har högt tempo finns begränsad möjlighet 
till att få hjälp efter avslutat utbildning. 

Den grundutbildning som avdelningen använder idag är fyra veckor lång och en 
heltidsanställd arbetar i genomsnitt 12-24 månader enligt samtal med avdelningschefen. 
Avdelningen har cirka åtta heltidsanställda samt cirka tio timanställda vilket leder till att 
nyutbildning krävs ofta. Relevansen i utbildningslängd kontra anställningstid ska 
granskas för att hitta mer effektiva tillvägagångssätt för avdelningen. 
Angreppsvinklarna för detta är att utreda en förlängning av anställningstiden hos 
personalen alternativt en förkortning av utbildningslängden.  

I denna undersökning har fokus legat på utbildningstiden. Utbildningstiden är aktuell 
för undersökningens tema till skillnad från frågan om anställningstid som är något 
företaget skulle behöva hantera på ledningsnivå och inte handlar om kunskap. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Frågeställningen är baserad på de problem som har frambringats från det givna företaget 
likväl som relevansen mellan utbildningstid och anställningstid, med syftet att göra en 
förbättring och förkortning av det grundutbildningsmaterial som finns idag. 

Frågan som skall besvaras i denna undersökning är; ”Hur förbättras kunskapsnivån trots 
en förkortning av grundutbildningen?” 
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2. Metod 
2.1 Teoretisk bakgrund 
För att förbättra utbildningen har artiklar och teoretiska modeller som berör ämnen som 
kunskap, inlärning och utbildning studerats. Genom att ta reda på vilka modeller som 
finns i detta tema och applicera dessa på företagets utbildning kan utbildningen 
förbättras och eventuellt förkortas. En förkortning av utbildningstiden ger ett bättre 
förhållande mellan anställningstid och utbildningstid.  

Studier har gjorts av Cole’s (1997) och Fincher’s (1987) teorier kring kunskap och 
utbildning. Dessa två har likartade teorier som tar upp vilka olika typer av kunskap som 
finns och hur kunskap förankras och utvecklas hos en person. Fincher koncentrerar sig 
mycket på de olika delarna av inlärning; kunskap, kompetens och förståelse samt vilken 
relation dessa har till varandra. Detta är aktuellt för att förbättra elevens förmåga att lösa 
problem. Cole (1997) har teorier kring bl.a. mental utveckling kopplat till studerande 
och inlärning. För denna studie är det aktuellt, då utvecklingen som sker i samband med 
inlärning är viktig att ta hänsyn till för ett förbättrande av kunskapsnivån. 

Att använda sig av en praktisk modell är bra för att ge en struktur till utbildningen. Den 
modell som använts är framtagen av teorier från Nonaka & Takeuchi (Gourlay 2003). 
Teorin visar hur överföring av olika former av kunskap kan ske på bästa sätt. De olika 
typerna av kunskap är tyst kunskap och explicit kunskap. Denna modell passar bra för 
det aktuella företaget då den kunskap som krävs är både ren fakta som behöver kunna 
appliceras och tyst kunskap då kunder ska bemötas och problem lösas. En anställd 
behöver tillgång till både den tysta och den explicita kunskapen för att kunna utföra 
arbetet på ett önskvärt sätt.  

2.2 Företagsstudie 
Till att börja med gjordes en översiktlig analys av Swedbank Babs’ utbildningsmaterial 
och utbildningsplan. Befintlig utbildningsplan återfinns i bilaga 1 i orginalform som den 
används hos avdelningen idag. I denna inledande analys låg fokus på att gå igenom 
utbildningsplanen och koppla samman de punkter som togs upp där med det 
utbildningsmaterial som tilldelats oss. Analysen gav en inblick i hur företaget arbetar 
med utbildningsfrågor samt vad utbildningen inkluderar. För att en analys av 
grundutbildningen skall kunna genomföras krävs en förståelse för de kunskaper som 
skall läras ut. 

En stor del i de empiriska studierna har varit två intervjuer med personal på 
avdelningen. Inledningsvis intervjuades teamleadern, det vill säga den gruppansvarige, 
på Swedbank Babs för att ge en grundläggande bild av utbildningen och en 
övergripande förståelse för organisationen, dess struktur och interna målsättningar med 
kunskap och lärande. Vidare intervjuades en utbildare där frågorna fokuserades kring 
det praktiska arbetet med utbildningen. Intervjuerna har gjorts med semistrukturerad 
frågeteknik som innebär att intervjun varken var en öppen konversation eller en 
uppstyltad utfrågning (Kvale, 1996). Denna metod ansågs fördelaktig då intervjuerna 
fördes som en avslappnad konversation med en ändå tydlig struktur, vilket ger att 
objektet för intervjun blir mer avslappnad samtidigt som intervjun ger ett tydligt 
resultat. 

Nackdelar med intervjuer är att då kunskapen är konversationsbaserad finns det element 
av subjektivitet som påverkar slutresultatet (Kvale, 1996). Den intervjuade svarar inte 
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enbart konkret på frågor utan delger tillika sin egen personliga åsikt kring frågan. Trots 
de nackdelar som kan följa på intervjuer som informationsinsamling anses denna metod 
fördelaktig för det aktuella företaget. Då utbildningen hos avdelningen främst sker med 
personlig kontakt mellan nyanställd och utbildare är det en fördel för analysen att ta 
hänsyn till olika anställdas personliga åsikter och uppfattningar. Då företaget ej 
producerat någon form utav litteratur ökar dessutom nödvändigheten i att använda 
intervjuer som huvudsaklig informationskälla. 
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3. Teoribas 
3.1 Kunskapstriangeln – Kunskap, kompetens och förståelse 
Enligt Fincher (1987) är kunskap, kompetens och förståelse kärnan till en god 
utbildning. Dessa tre delar kan ses som tre sidor i en triangel som illustreras i figur 1. 
Fincher (1987) förklarar särskiljningen mellan dessa med att kunskap är att veta vad, 
kompetens är att veta hur och förståelse är att veta varför. Det är viktigt att ta hänsyn till 
alla dessa tre faktorer för att få så bra resultat som möjligt av utbildningen. De tre 
delarna av kunnande är beroende av varandra där kunskapen kan ses som en nödvändig 
källa för att kompetens och förståelse ska kunna inhämtas (Fincher, 1987).  

 

 

Kunskap

Expertis

 
Figur 1 - Kunskapstriangel i enlighet med Fincher's (1987) teorier. 

  

Kunskap är basen i den triangel som utgör inlärandet. Det innebär att kunskapen är 
nödvändig för att förståelse och kompetens ska kunna byggas inom ett område. 
Förstärkt av kompetens och förståelse kommer kunskapen att kunna utvecklas till 
expertis, vilket kan ses som toppen av triangeln. Utan förståelse för den inhämtade 
kunskapen finns inga garantier för att kunskapen används på rätt sätt (Fincher, 1987). 
Kunskapsbasen i triangeln beskrivs av Fincher (1987) som självständig kunskap där 
inlärning sker snabbt. Förståelse och kompetens utgör istället processbaserad kunskap 
som kräver längre tid att uppnå (Fincher, 1987). 

3.2 Inlärningsmetoder 
Finchers teori innebär att kunskap tillhandahålls genom instruktioner, observationer av 
andra och av självobservationer. Kunskapen förstärks och fördjupas sedan genom eget 
engagemang och kognitiva färdigheter så som att tänka, resonera och reflektera. 
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(Fincher 1987). Att använda sig av kognitiv inlärning för att fördjupa kunskapen är 
viktigt för att nå kompetens och förståelse. 

Enligt Cole (1997) finns det flera alternativa sätt att lära ut hur arbetsuppgifter ska 
utföras; Ett alternativ är en demonstration av arbetsuppgiften där man ber eleven 
upprepa informationen. Ett annat är att man initierar arbetsuppgiften och ber eleven 
slutföra detta. Ett tredje är att eleven löser uppgiften själv och läraren ställer ledande 
frågor. Klassisk och accepterad psykologi säger att självständighet är det som ger 
mognadsnivå, inte förmågan att härma (Cole, 1997). Då även Fincher’s (1987) teori 
stödjer det egna engagemanget hos individen är modellen då eleven på egen hand löser 
uppgiften att föredra.  

3.3 Struktur 
En välstrukturerad utbildningsplan underlättar för inlärandet (Fincher, 1987). Med ökad 
struktur ökar förståelsen för målen med utbildningen och därmed känslan av egen 
kontroll för sin egen kunskapsnivå. Det kan underlätta kommunikationen mellan 
utbildare och elev om eleven är införstådd i målen med varje inlärningsmoment. 
Därmed kan eleven själv upplysa utbildaren om sina brister och mer tid kan läggas på 
områden som verkligen är nödvändiga för den specifika individen (Fincher, 1987).  

3.4 Kunskapsöverföring – SECI-modellen  
Att ha en tydlig modell för kunskapsöverföring är starkt underlättande för 
inlärningsprocessen, både för elev och utbildare (Gourlay 2003). En utformad modell 
för att ta fram en lämplig utbildning är den så kallade SECI-modellen som är uppbyggd 
från Nonaka & Takeuchi’s teorier om kunskapsöverföring (Gourlay 2003). Denna 
modell illustreras i figur 2. 

 

 
Figur 2 - SECI modellen baserad på Nonaka & Takeuchi 

 

Modellen beskriver olika alternativ för hur inlärning sker, då kunskapen som ska 
överföras ser olika ut. Tyst kunskap är den kunskap som i många fall är svår eller rent 
av omöjlig att kodifiera. Vetenskapligt beskrivs detta som en kunskapsform som är 
abstrakt och flyktig men som utgör de största delarna av det vi vet. Kunskapsformen är 
svår för en organisation att ta tillvara på och utnyttja då den till största delen finns att 
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tillgå hos varje individ, utan tydlig definition (Stenmark 2001). En teori är att denna 
form av kunskap behöver göras explicit för att på allvar kunna tas tillvara på (Stenmark 
2001). Explicit kunskap och andra sidan är nedtecknad kunskap som redan är definierad 
och därmed är kunskapsöverföringen lättare att genomföra på ett tydligt sätt. Figur 2 
illustrerar hur tillvägagångssättet för kunskapsöverföring vid olika 
kunskapsförhållanden lämpar sig olika bra. Överföring från tyst kunskap till explicit 
kunskap ser alltså inte likadan ut som överföringen från tyst kunskap till tyst kunskap 
eller explicit kunskap till tyst kunskap. De olika ingående delarna är socialisering 
(inlevelse), externalisering (förtydligande), kombinering (ihopkopplande) samt 
internalisering (ger konkret kunskap).  

 

 Socialisering är tyst kunskap som överförs till tyst kunskap. Dolda kunskaper 
delas mellan individer genom möten och delade erfarenheter. Mentorskap är ett 
exempel på denna inlärningsmetod. 

 Externalisering är tyst kunskap till explicit kunskap där principen är att utveckla 
koncept som omfattar innebörden av den tysta kunskapen och möjliggör 
kommunikation av denna.  

 Kombinering är explicit kunskap till explicit kunskap, där kombinering av 
nedtecknad information och kunskap sammanställs och kombineras.  

 Internalisering är explicit kunskap som överförs till tyst kunskap. Principen för 
den här metoden är att den explicita kunskapen blir en del av varje individs egen 
kunskapsbas.  
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4. Empiri: Swedbank Babs 
4.1 Utbildningsform för nyanställning idag 
Under en fyra veckor lång utbildning ska den nyanställda lära sig att ta emot och 
hantera samtal i tre huvudsakliga områden; 

 Kortkontroll – Manuell auktorisering av kortköp. 
 Kod 10 – Misstänkt kortbedrägeri hos butik. 
 Kundservice – Allmänna frågor om kortinlösen. 

Utbildningen är idag strukturerad i en följdordning där företaget valt att i början 
fokusera på kortkontroll och kod 10 för att sedan introducera kundservice längre fram i 
utbildningen. Utbildningen bygger på en blandning av teoretiska genomgångar och 
praktik i form av telefonsamtal med handledarstöd. Vidare ingår administrativa sysslor i 
utbildningen. 

4.2 Intervjumaterial 
Utbildning – ansvar 
Enligt teamleadern utses en utbildningsansvarig bland de anställda inför varje 
utbildningsprocess. Den utbildningsansvarige ansvarar för att göra en planering av de 
fyra veckor som finns till förfogande, för att sedan använda planeringen som en 
checklista för vad som gåtts igenom med den nyanställda. Då fler utbildare ofta byts av 
är det viktigt att checklistan används kontinuerligt, för att alla ska vara införstådda i 
elevens nuvarande kunskapsbas. Konsekvenserna av att avcheckningen uteblir kan vara 
att eleven får upprepad information eller att information helt uteblir. Detta är ineffektivt 
för inlärningsprocessen och kan leda till att utbildningstiden blir onödigt lång. 
Teamleadern anser det bäst för alla parter att fler personer agerar utbildare under dessa 
fyra veckor. Detta med anledning av att koncentrationsnivån hos utbildarna ökar om 
arbetsuppgifterna varierar. Däremot kan det leda till missuppfattningar i vad som gåtts 
igenom om överlämningen mellan olika utbildare slarvas med. Resultatet av det 
kommer bli kunskapsbrister hos den nyanställda enligt teamleadern. I intervjun med 
utbildare berättades att de inblandade utbildarna har börjat med avstämningsmöten varje 
morgon inför dagens utbildningsarbete.  

Enligt intervjun med utbildaren är de riktlinjer som ges enbart tidigare utbildningsplaner 
som styr schemat för utbildningen. Dessa uppdateras nödvändigtvis inte inför varje nytt 
utbildningstillfälle. Det teoretiska material som sedan används i utbildningen ansvarar 
utbildaren för på egen hand, där han eller hon ofta utgår från det material som finns från 
tidigare utbildningar. Det finns stora möjligheter att själv få ta fram material och 
underlag som bedöms nyttiga för utbildandet.  

Det finns enligt teamleadern brister i kontrollen över utbildningen. Då varje 
utbildningsansvarig lägger upp sin egen planering, kan materialet variera mycket mellan 
olika utbildare. Det är svårt att följa upp och kontrollera hur väl planeringen efterlevs, 
berättar teamleadern. Enligt utbildaren kontrolleras inte utbildandet av ledningen. 
Teamleader får utbildningsplanen, men kontrollerar inte genomförandet dagligen. 
Utbildningssystemet bygger mycket på tillit till att alla sköter sina arbetsuppgifter efter 
bästa förmåga säger utbildaren. Teamleadern är därmed inte delaktig i hur utbildningen 
fortlöper eller hur kunskapsnivån successivt förändras. Först då eleven på egen hand ska 
utföra arbetsuppgifter märks resultaten av utbildningen. 
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Teamledern menar att i dagsläget styr kunskapsnivån hos de anställda vem som ombeds 
ansvara för utbildandet. Kunskapsnivåerna är starkt kopplade till hur länge varje individ 
har arbetat hos avdelningen. Därtill finns inga pedagogiska krav på en utbildare, vilket 
kan leda till brister i utlärningen. En följd av den höga personalomsättningen är att det 
sällan finns många alternativ till anställda med tillräcklig kompetens för att kunna sköta 
en utbildning. Avdelningen blir därtill låst vid att utnyttja utbildare som egentligen kan 
sakna pedagogisk förmåga. 

Utbildning – innehåll 
I arbetet på kundserviceavdelningen ingår diverse olika huvudmoment: 

 Samtal på linje Kundservice, 
 Samtal på linje Kod 10, 
 Samtal på linje Kortkontroll, 
 Samtal på linje Affärsstöd, 
 E-post kontakt, 
 Administration. 

Exkluderat i utbildningens fyra veckor är e-post och affärsstödsamtal. En målsättning 
med analysen är att utreda nödvändigheten i denna exkludering och eventuellt hitta 
möjligheter att inkludera detta i grundutbildningen för att utöka lärandet. Avdelningens 
anledning till att affärsstöd inte kan besvaras efter dessa fyra veckor är att de kunder 
som ringer på den linjen förväntar sig en bättre och snabbare service än på övriga linjer, 
vilket anses bli möjligt att utföra först efter en längre anställningsperiod. Enligt 
teamleadern vore det optimala att utlärning sker på ett moment i taget och att samtal 
besvaras i turordning därefter, vilket med dagens utbildningsmodell inte är möjligt att 
fullfölja.  

Enligt utbildaren är tidsrymden för utbildningen utsatt som en övre gräns för den tid 
som finns tillgängligt. Utbildaren anser att det finns potential att korta ner dessa fyra 
veckor ytterligare, främst beroende på inlärningsförmåga hos eleven, men att 
begränsningen till fyra veckor är bra då det ger ett tidsmål att sträva mot. Det är bra att 
ha en bestämd period där man kan ”köpa” tid till det som behövs, men det finns ingen 
anledning att dra ut på utbildningen i onödan. Momenten i utbildningsplanen skjuts 
fram och tillbaka under utbildningens gång och tidsplanen används mer som en 
checklista än som ett schema.  

Utbildning – genomförande 

Utbildningen består idag av teoripass, där en kunskapsbas fås, samt praktikpass där den 
kognitiva inlärningen får större plats och eleven får öva på teorin. 

Teoridelen består av dokument och lathundar kombinerat med att utbildaren muntligt 
presenterar information. Det finns väldigt ojämna mängder underlag för teorikunskaper. 
För en del kunskapsområden finns stora mängder dokument och power points, medan 
det för vissa andra områden helt saknas. Teoripassen placeras med fördel på 
förmiddagarna då arbetet på den övriga avdelningen ofta eskalerar under 
eftermiddagarna. Att ta hänsyn till detta är viktigt då utbildaren inte enbart är avsatt för 
detta under perioden för utbildningen utan ingår även i den dagliga verksamheten på 
avdelningen. Detta innebär att utbildningen riskerar att förskjutas och att oförutsedda 
uppehåll kan behöva göras. Enligt utbildaren är det ett av de större problemen med 
utbildningen. Upplägget för teoripassen är genomgångar muntligt av den information 
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som senare appliceras på de telefonsamtal som tas emot. För att ta emot ett 
standardsamtal krävs det stora kunskaper inom flera områden. Detta leder till att det i 
dagsläget inte finns någon tydlig koppling mellan teoripassen och praktikpassen som 
utförs.  

Praktiken är i nuläget telefonsamtal där det finns tre steg i följdordning. I början av 
utbildningen får eleven endast lyssna då utbildaren tar emot samtal. En bit in i 
utbildningen får eleven fortsätta lyssna när utbildaren pratar men själv sköta 
datasystemen. Därpå följer att eleven svarar på samtal själv när utbildaren lyssnar. 
Dessa tre steg används för varje specifik form av samtal.  

Det är vanligt att eleven efter utbildningens slut fortfarande är i stort behov av hjälp. 
Enligt utbildaren kan det ta upp till flera månader innan en anställd kan arbeta 
självständigt med arbetsuppgifterna. Detta är en nackdel då tempot på avdelningen är 
högt och möjligheterna att få hjälp därav minskar. Detta kan leda till frustration hos 
kunderna, vilket går emot avdelningens främsta mål med att skapa en nöjd kundkrets. 
Därmed ökar behovet av en väl utförd grundutbildning, för att gynna självständigheten 
hos de anställda.  
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5. Diskussion och förbättringsförslag 
En huvudsaklig iakttagelse hos Swedbank Babs är den fyra veckor långa 
utbildningstiden på den i genomsnitt 12-24 månader långa anställningstiden. 
Förhållandevis är detta en lång utbildning för en kort anställning, vilket inte anses 
relevant. Fokuset i diskussionen bygger på att korta ner utbildningstiden för att öka 
relevansen av denna, i förhållande till hur länge man genomsnittligt arbetar på 
avdelningen. Det anses viktigt då utbildningen inkräktar på vardaglig verksamhet där 
avdelningen generellt är i behov av alla medarbetares fulla fokus samt snabb 
introducering av ny personal, då äldre personal valt att lämna verksamheten. 
Utbildningens behov av effektivitet är således även en viktig följd av den höga 
personalomsättning som finns i branschen. Desto snabbare ny personal kan utbildas, 
desto fler resurser kan läggas på arbetet, vilket i längden leder till nöjdare kunder för 
företaget. 

De förbättringsförslag som tagits fram enligt den gjorda studien presenteras och 
diskuteras nedan. Olika förslag påverkar olika områden inom utbildningen och ger 
tillsammans en bild av hur en förbättring kan möjliggöras. 

5.1 Omstrukturering av utbildningsplan 
Den begynnande uppfattningen av utbildningsmaterialet gav idéer om 
förbättringspotential, främst kring strukturen och uppbyggnaden av utbildningsplanen. I 
planeringen sprids delmoment ur samma kunskapsområde ut på ett mindre logiskt sätt. 
Idag är utbildningen främst anpassad för att passa in i den dagliga verksamheten, med 
tidsbegränsningen fyra veckor, vilket leder till att mindre fokus läggs på effektiv 
inlärning åt eleven. Genom intervjuer och studier av det befintliga utbildningsmaterialet 
framgick det tydligt att teoripass och praktikpass inte är kopplade till varandra. Enligt 
intervjun med teamleader är anledningen till särskiljandet mellan teori och praktik att en 
stor kunskapsbas krävs för att kunna genomföra praktikpassen, det vill säga ett enskilt 
teoripass ger inte tillräcklig kunskap för att kunna ta emot samtal. Detta ger en avsaknad 
av en röd tråd i utbildningen som enligt Fincher (1987) stimulerar inlärandet. Ett förslag 
till förbättring för att applicera denna teori på utbildningen är att som regel praktisera all 
nyinhämtad teori. Detta innebär att utbildningsplanen till större del blir indelad i olika 
moment med teorigenomgång och efterföljande praktik på denna, som kan genomföras 
genom integrerandet av nya former av praktikpass som beskrivs nedan för att undvika 
särskiljandet mellan teori och praktik. Ett förslag till ny struktur ges av en ny 
utbildningsplan i bilaga 2. Utbildningsplanen är utformad i samma stil som den 
befintliga för att företaget ska känna sig bekväma med layouten. Den nya 
utbildningsplanen är nedkortad till tre veckor och innehåller även utbildning i E-post då 
kunskapsinhämtningen är så pass effektiviserad att detta är möjligt.  

5.1 Utökad kognitiv inlärningsdel 
Avdelningens befintliga modell för inlärning kan starkt kopplas till Fincher (1987) där 
resonemanget om inlärning starkt bygger på instruktioner, observationer och kognitiv 
inlärning. Alla dessa steg utnyttjas idag av Swedbank Babs. Dock används 
observationer och instruktioner i större grad med följd att den kognitiva delen är liten. 
Att utöka den kognitiva inlärningsdelen med egna resonemang, tankar och reflektioner 
det vill säga momenten där eleven på egen hand svarar i telefon, hanterar systemen i 
datorn och tar han om ärenden med handledaren till stöd, kan leda till att kunskap 
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effektivare tas upp av den nyanställda. Inte enbart kunskap utan även kompetens och 
förståelse är en viktig följd av den kognitiva inlärningsmetoden. Mer eget engagemang 
krävs på så vis av eleven vilket kan frambringa en ökad kunskapsnivå och att förståelse 
uppnås snabbare. På detta sätt får eleven tillgång både till självständig och 
processbaserad kunskap. Fincher (1987) samt Cole (1997) stärker detta påstående 
genom att bedyra hur viktig den personliga erfarenheten är för förståelse och 
kunskapsinhämtning. 

5.2 Förändrade praktikpass 
Ett förslag till avdelningen är att börja använda sig av låtsassamtal, där handledaren 
simulerar samtal som om de vore på riktigt. Detta minskar stressen hos den nyanställda 
och fokus kan läggas på att lösa givna problem snarare än fokusering på kunden på 
andra sidan luren. Genom att använda låtsassamtal ökar kontrollen av vad eleven får 
träna på och på så vis skapas en större struktur. Denna lösning stärks av teorin om att 
ökad struktur i utbildningen underlättar inlärningen (Fincher, 1987). Genom denna 
metod ökas den kognitiva inlärningen och eleven får i större grad engagera sig i 
problemen på egen hand. Detta kan förebygga nackdelarna med att under en längre tid 
observera sin handledare, där mycket kunskap kan slinka genom fingrarna när 
koncentrationsnivån sviktar eller förståelsen för samtalen brister. Med högre krav på 
eget utförande ökar även handledarens kontroll över vad eleven kontinuerligt lär sig. 
Den enligt teamleadern optimala uppbyggnaden av utlärningen, med ett moment att lära 
sig i taget, kan realiseras på detta sätt. Även mindre skriftliga prov och muntliga 
kontroller kan genomföras för att säkerställa kunskapsnivån hos eleven under 
utbildningens gång. 

5.4 Standardisering av utbildningsmaterial enligt SECI-modellen 
Vid applicering av SECI-modellen på Swedbank Babs och deras grundutbildning sker 
kunskapsöverföringen främst inom två av områdena; socialisering samt internalisering. 
Det är viktigt för avdelningen att vara medveten om att kunskapsöverföring sker i olika 
processer för att kunna särskilja när socialisering är som mest användbart, i jämförelse 
med internaliseringen som i andra fall lämpar sig bättre för kunskapsöverföring, då 
kunskapsformerna ser olika ut i olika fall. Internalisering innebär överföring från 
explicit kunskap till tyst vilket används då eleven lär sig att använda nedtecknad teori. 
Socialisering är idag en av det vanligast förekommande inlärningsprocesserna på 
Swedbank Babs, då kunskap överförs när en handledare berättar. På avdelningen 
handlar socialiseringen i huvudsak om överförande av abstrakta kunskaper, till exempel 
att tolka individer och anpassa sina frågor utefter varje enskild kund. Den tysta kunskap 
som överförs till ny tyst kunskap genom socialiseringen kan underlättas av att fler 
handledare finns inblandade i processen. Det kan leda till minskade missförstånd kring 
kunskapen då fler infallsvinklar finns att tillgå.  

Det är viktigt att tänka på att kunskapsöverföring genom socialisering kan bli abstrakt 
beroende på de inblandade individerna. Därmed kan en omvandling av tyst kunskap till 
explicit kunskap underlätta då ett standardiserat material skapas. Ett standardiserat 
utbildningsmaterial vore en stor fördel för avdelningen i och med att det underlättar 
kontrollen av vad som lärs ut samt att kunskapsnivåerna ser likadana ut för alla 
anställda. Omvandling från tyst till explicit krävs dessutom för att kunskapen skall 
kunna tas tillvara på enligt Stenmark (2001). Fördelen med lika kunskapsnivåer är att 
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kunderna får samma svar på frågorna de ställer, oberoende av handläggare. En annan 
fördel är att ett ärende kan överlämnas från en anställd till en annan vid behov, utan att 
detta skapar komplikationer. Kan detta åstadkommas genererar det nöjdare kunder. 

Omvandling från tyst kunskap till explicit kunskap kallas externalisering och är en 
viktig förutsättning för att kunna arbeta mer med internalisering. Internalisering anses 
under dessa förutsättningar vara en bra metod för kunskapsöverföring på avdelningen då 
det som då ligger till grund för elevens egen kunskapsbas är standardiserat 
utbildningsmaterial. Då tiden för utbildningen ska förkortas, samtidigt som en högre 
kunskapsnivå ska inhämtas krävs det en tydlig struktur för hur inlärande bör ske. Ett 
mål för avdelningen bör därmed vara att genom nedteckning och definiering av 
kunskapen externalisera den så att internalisering sker i större utsträckning än tidigare, 
samt att graden av socialiseringsinlärande minskar.  

5.5 Uppföljning 
Grundutbildningen hos Swedbank Babs kommer att ge grundläggande kunskaper, 
medan expertisen i form av kompetens och förståelse kommer från erfarenheter som 
byggs upp över tiden. På Swedbank Babs kräver mycket av den kunskap som ingår i 
arbetet en inlärningsprocess över tiden, där mognad i arbetsuppgifterna leder till verklig 
förståelse. Detta kan kopplas till Fincher´s (1987) teori om kunskapstriangeln samt 
självständig och processbaserad kunskap. Under grundutbildningstiden skapas ingen 
verklig förståelse för de specifika ämnen som kommer att behandlas i yrket. 

Genom omstrukturering och uppdelning av de olika kunskapsområdena på avdelningen 
kan man korta ner tiden för grundutbildningen till tre veckor. Detta kan tyckas 
motsägelsefullt då teorier säger att kompetens och förståelse som behövs för att kunna 
utföra arbetet på ett tillfredställande sätt, kommer efter längre tid. Vi anser att denna 
förståelse inte utvecklas på fyra veckor och att man därför bör korta ner grundutbildning 
för att sedan lägga in en uppföljning när den nyanställde arbetat ett tag. I denna 
uppföljning kan kontroller göras av den faktiska kunskapsnivån och kompetens som 
grundutbildningen givit. Uppföljningen kan göras under en eller flera dagar med 
repetition av teori och praktik. 
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6. Slutsats 
Relationen mellan anställningstid och utbildningstid på Swedbank Babs är idag inte 
optimal. Företaget lider av hög personalomsättning och har ett stort behov av att snabbt 
och effektivt få in ny personal i arbetet. Genom att använda sig av de ovan nämnda 
inlärningsmetoderna kan utbildningen förkortas och inlärningsprocess samt 
kunskapsnivå förbättras. Genom att ta till vara på och följa upp den förståelse som 
kommer efter en tid på arbetsplatsen riskeras inte att kunskapsnivån hos den nyanställde 
är för låg. Tvärtom kommer mycket av kunskap och kompetens över tid, varför detta 
kan ge en högre kunskapsnivå. På detta sätt har kunskapsnivån förbättrats trots en 
förkortning av grundutbildningen. 

  

18 
 



7. Referenser 
Fincher, Cameron (1987), Knowledge, competence, and understanding as educational 
outcomes, Air between forums 27 (3), 283-288.  
 
Gourlay, Stephan (2003), The SECI model of knowledge creation: some empirical 
shortcomings, Kingston Hill, Kingston business school. 
 
Kvale, Steinar (1996), Interviews – An introduction to qualitative research interviewing. 
Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc. 
 
Stenmark, Dick (2001), Leveraging Tacit Organisational Knowledge, Journal of 
Management Information Systems, 17 (3), 9-24. 
 
Vygotski, L (1978). Interaction between learning and development. Reprinted in: 
Gauvain, M, Cole, M (1997) Readings on the development of children (kapitel 4). New 
York: W.H Freeman and Company. 

  

19 
 



8. Lästips 
 Glaser, R (1968) Evaluation of instruction and changing educational models, 
University of california, Los Angeles, (13). 
 
Gredler, M (2007) “Of cabbages and kings: concepts and interferences curiously 
attributed to Lev Vygotsky (Commentary on McVee, Dunsmore and Gavelek, 2005)”, 
Review of educational research 77 (2), 233-238. 
 
McVee, M, Gavelek, J, Dunsmore, K (2007) Considerations of the social, individual 
and embodied: A respons to comments on”schema theory revisited”, Review of 
educational research 77 (2), 245-248. 
 
Perner, J, Dienes, Z (1999), A theory of implicit and explicit knowledge, Behavourial 
and brain sciences, Vol 22, s. 735–808. 
 
Sun,R, Merill, E, Peterson,T (2001) From implicit skills to explicit knowledge: a 
bottom-up model of skill learning, Cognitive Science 25, 203–244. 
 
 
  

20 
 



9. Bilagor 

9.1. Utbildningsplan – Befintlig 
Vecka 1 
4 okt 
Kl 9.00-17.00 

Introduktionsdag 
Lite praktik 

 Visa lokalerna 
 Schema 
 Luncher, Fika 
 Kontakter vid sjukdom 
 Presentation av 

Swedbank, Babs, 
Kundservice 

 Swedbanks värderingar 
 Vad är inlösen?  
 Fotografering 

Gemensam lunch 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10 
 
Kvällsmöte 

Annelie 
9.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00-13.00 
Omid 
13,30-16.00 
 
16.00-19.00 

5 okt 
Kl 8.30-17.00 

Teori 
Lite praktik  

Genomgång av grunderna om: 
 Auktorisation 
 Debet 
 Fysiska avtal 
 Distans avtal 

Introduktion av kortkontroll 
 Vad är detta? 
 Vad händer i butiken? 
 Varför blir det kortkontroll? 
 Vilket telefonnummer? 
 Ringa och lyssna på 

talsvar. 
 Vad ska vi säga i 

samtalet? 
 Hur gör vi om det är 

utländskt kort? 
 Genomgång av Visa/MC. 

Introduktion av kod10 
 Vad är detta? 
 När ringer kunderna om 

detta? 
 
 
Genomgång av bild 118 i Bims 
Genomgång av telefoni  
Genesys 

Fredrik O 
8.30-12.00 
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Vilka telefonnummer kan 
kunderna ringa till oss? 
Ringa och testa de olika talsvaren 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10 
 
 
 
 
 

 
 
Omid 
13.00-17.00 

6 okt 
Kl 8.30-17.00 
 

Teori 
Praktik 

Repetition av gårdagen 
Djupare genomgång om: 

 Auktorisation 
 Debet 
 Fysiska avtal 
 Distans avtal 

Genomgång av Bimsbilder 
Använd även sparade kortkontroll 
från gårdagen för att följa den i 
alla bims bilder 
 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10 

Omid 
8.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik O 
13:00-17:00 
 

7 okt 
Kl 8.30-17.00 

 Lyssna på samtal ”live”  
 
Servicepolicyn  
 
 
Genomgång av diverse 
Blädderblocket 
Gröna kort 
R:/katalogen 
Lyssna på samtal ”live” kod10 
& kortkontroll 
 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice 
 
Frågeställning  
 

Fredrik O 
8.30-9.00 
Annelie 
9.00-10.00 
 
Fredrik  
10.00-12.00 
 
 
 
 
 
Omid 
13.00-17.00 
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8 okt 
Ledig 

 Repetition av förra veckan 
Genomgång av övriga system 

 TMS 
 Titanium 
 Isam 
 B24 

Repetition  
 Alla system 
 Bims  

 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Eventuellt svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
 
 

Omid  
8:30-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik 
13:00-17:00 

 
  

23 
 



Vecka 2 
11 okt 
Kl 8.30-17.00 

Teori 
Praktik 

Repetition av förra veckan 
Genomgång av: 

 Terminalleverantör 
 Insamlare 
 Inlösare 
 Samarbetspartners 
 Storkunder 

Genomgång av: 
 Hemsidan 
 Distanhandel 

Repetition  
 Alla system 
 Bims  

Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
Eventuellt knappa själv 
 

Fredrik O 
8:30-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omid 
13.00-17.00 

12 okt 
Kl 8.30-17.00 

Teori 
Praktik 

Repetition av: 
 Terminalleverantör 
 Insamlare 
 Inlösare 
 Samarbetspartners 
 Storkunder 
 Övrigt & frågor 

Genomgång av Misstämnigar 
 Vad är detta?  
 Varför uppstår detta? 
 Hur gör du? 
 Vilka bilder används? 

 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
Eventuellt knappa själv 
 

Omid 
8.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik O 
13.00-17.00 

13 okt 
Kl 8.30-17.00 

Praktik  
 

Repetition av gårdagen 
 Misstämning 
 Frågor  

Repetition av: 
 Hemsidan 

Fredrik O 
8.30-12.00 
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 Distanhandel 
 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
Knappa själv 

 
 
 
Omid 
13.00-17.00 
 
 
 
 

14 okt 
Kl 8.30-17.00 
 

Teori 
Praktik  
 

Introduktion administration 
Information 
Danmark/Norge/Estland 
 
 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
Knappa själv 
 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
Knappa själv 
 

Fredrik O 
8.30-9.00 
Fredrik L 
9.00-10.30 
 
Fredrik O 
10.30-12.00 
 
 
 
 
 
Omid  
13.00-17.00 
 
 
 
 
 

15 okt 
Kl 8.30-17.00 

Praktik Genomgång av: 
 Rapportsystemet 
 Listor 
 Brev från oss 
 Elva 
 Statistik lokal bank 

 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
Knappa själv 

Fredrik O 
8.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 



 
Lyssna på samtal ”live” på 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice  
Knappa själv 
 

 
 
Omid  
13.00-17.00 
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Vecka 3 
18 okt 
Kl 8,30-17,00 

Praktik Genomgång av: 
 Mail 
 Administration 

 
Kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 
 
Kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 

Omid  
8.30-10.00 
 
 
Omid  
10.00-12.00 
 
 
 
 
 
Fredrik O 
13.00-17.00 

19 okt 
Kl 8,30-17,00 

Praktik Kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 
 
Kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 

Fredrik O 
8.30-12.00 
 
 
 
 
 
Omid  
13.00-17.00 

20 okt 
Kl 11,45-20,15 

Praktik Kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 
 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 

Omid  
8.30-12.00 
 
 
 
 
 
Fredrik O 
13.00-17.00 

21 okt 
Kl 8.30-17.00 
 
 
 
 
21 okt 
Kl 8.30-17.00 

Praktik 
 
 
 
 
 
Praktik 

Kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 

Fredrik O  
8.30-12.00 
 
 
 
 
Omid 
13.00-17.00 
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22 ok 
Kl 8.30-17.00 

Praktik kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 
 
kortkontroll/kod10  
Svara själv 
Kundservice  
Svara själv 
 

Omid  
8.30-12.00 
 
 
 
 
 
Fredrik O 
13.00-17.00 

 
 
Vecka 4 
Sitta själv och svara i telefonen  
Administration 
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9.2. Utbildningsplan – Reviderad 
 
Vecka 1 
Dag 1  Visa lokalerna 

 Schema 
 Luncher, Fika 
 Kontakter vid sjukdom 
 Presentation av Swedbank, Babs, Kundservice 
 Swedbanks värderingar 
 Vad är inlösen?  
 Fotografering 

Gemensam lunch 
Teori - Genomgång av grunderna om: 

 Auktorisation 
 Debet 
 Fysiska avtal 
 Distans avtal 

 

Praktik – muntligt förhör 
 
Ev, om tid finns Lyssna på samtal ”live”- introducera arbetet 
 

Dag 2 Teori - Kortkontroll 
 Vad är detta? 
 Vad händer i butiken? 
 Varför blir det kortkontroll? 
 Vilket telefonnummer? 
 Ringa och lyssna på talsvar. 
 Vad ska vi säga i samtalet? 
 Hur gör vi om det är utländskt kort? 
 Genomgång av Visa/MC. 
 System som används vid kortkontroll - OLT 

Praktik – fejkade samtal 
 
Teori - kod10 

 Vad är detta? 
 När ringer kunderna om detta? 

Praktik – fejkade samtal 
 
Praktik - Lyssna på samtal ”live” på kortkontroll/kod10 
 

 
Dag 3 
 

 
Teori 

 Bild 118 i Bims 
 Genomgång av telefoni 
 Genesys 
 Vilket telefonnummer kan kunderna ringa till oss? 
 Ringa och testa de olika talsvaren 
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Teori - repetition Kod10/kortkontroll 
 
Praktik – Knappa själv samtal ”live” på kortkontroll/kod10 
 
Teori - Genomgång av diverse 

 Blädderblocket 
 Gröna kort 
 R:/katalogen 

 
Praktik – svara själv kod10/kortkontroll 

Dag 4 Teori - Servicepolicyn  
Praktik – diskussion och frågor kring servicepolicyn 
 
Teori - Genomgång av Bimsbilder 
Använd även ett exempel köp och följ i alla bims bilder 
 
Praktik - Lyssna på samtal ”live” på Kundservice. Förklara varje 
samtal noga 
 

Dag 5 Teori - Genomgång av övriga system 
 TMS 
 Titanium 
 Isam 
 B24 

Repetition  
 Bims  

Praktik – fejkade problem, knappa i systemen 
 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice/kortkontroll/kod10. Svara själv kortkontroll/Kod10  
 
Teori - Genomgång av: 

 Terminalleverantör 
 Insamlare 
 Inlösare 
 Samarbetspartners 
 Storkunder 
  

Praktik – Muntligt förhör 
 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på 
Kundservice/kortkontroll/kod10. Svara själv kortkontroll/Kod10  
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Vecka 2 
Dag 6  

Teori - Repetition av förra veckan   
 Alla system 
 Terminalleverantör 
 Insamlare 
 Inlösare 
 Samarbetspartners 
 Storkunder 

 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice ev. knappa 
själv, kortkontroll/kod10 svara själv 

 

Teori - Genomgång av: 
 Hemsidan 
 Distanhandel 

 

Teori - Genomgång av Misstämnigar 
 Vad är detta?  
 Varför uppstår detta? 
 Hur gör du? 
 Vilka bilder används? 
 Vanliga misstämningar 

 
Praktik – fejkade samtal 
 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice knappa själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 

Dag 7  
Teori - Repetition av gårdagen 

 Hemsidan 
 Distanhandel 
 Misstämning 
 Frågor  

 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice knappa själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 

Dag 8  
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice knappa själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 
Teori - Genomgång av: 

 Rapportsystemet 
 Listor 
 Brev från oss 
 Elva 
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 Statistik lokal bank 
 

 
Praktik – lösa fiktiva problem/”fejkade samtal”. Knappa själv i 
systemen 
 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice knappa själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 
 
 

Dag 9 
 

Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice knappa själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 
Teori – genomgång av 

 Danmark/Norge/Estland 
 Introduktion till Administration 

 
Praktik – utför administrativa sysslor, med handledarhjälp.  
 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice svara själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 

Dag 10 Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice svara själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 
Teori - Genomgång av: 

 Mail 
  

Praktik – ta mail 
 
Praktik – Lyssna på samtal ”live” på Kundservice svara själv, 
kortkontroll/kod10 svara själv 
 

 
 
Vecka 3 
Sitta själv och svara i telefonen  
Administration/Mail 
 
 
Vecka 6-7  
Uppföljning. Handledaren sitter med eleven för att lyssna och coacha i 
”live” samtal. 
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9.3 Intervjumaterial: Teamleader – Annelie Lundberg 
 
Hur kan kunskapsnivån optimeras trots en förkortning av grundutbildningen? 
Vårt mål med lunchen: 

 Ge vetskap om vad vi arbetar med, våra tankar och idéer. 
 Att avdelningen ska vara bekväm med det vi undersöker. 
 Avdelningen ska känna sig integrerad i arbetet och kunna presentera egna 

förslag, förväntningar och önskemål.  

Övergripande förklaring 
 Olika infallsvinklar: Optimera grundutbildningen (tidseffektivisering?), Förvalta 

kunskap hos individer, jämna kunskapsnivåer (kunskap förloras om anställda 
slutar?). 

 Vår handledare på skolan: Relationen mellan utbildningslängden och 
anställningstiden. Relevansen i det. Kan detta optimeras? 

Frågor: 
 Vad upplever ni är avdelningens största problem med kunskap? 
 Vad är den genomsnittliga anställningstiden för personal på 

kundserviceavdelningen? 
 Vad tror ni är anledningen till den höga personalomsättningen? 

 
 Hur väljs en utbildare? Vilka krav finns? 
 Vad ser ni för fördelar och nackdelar med att ha flera utbildare under 

utbildningsprocessen? 
 

 Vem gör utbildningsplanen? 
 Grundmål med utbildningen? Är utbildningsplanen gjord för att optimera 

utbildningen med tid och innehåll? Eller är den anpassad för att vara 
schemamässigt effektiv?  

 Vad är tanken bakom utbildningsplanen? Hur noggrant ska den följas? 
 

 Finns det någon uppföljning på kunskapsnivån efter att utbildningen har 
avslutats? 

 Hur ser målet med kunskap ut? Jämn kunskap hos alla? Specialister på olika 
områden? Hur upplever ni situationen i dagsläget? 
 

 Är det någonting ni vill att vi ska tänka på? 
 

 Övrigt?  

33 
 



34 
 

9.4 Intervjumaterial: Utbildare – Anne Nylund 
 
Hur kan kunskapsnivån optimeras trots en förkortning av grundutbildningen? 
Vårt mål med lunchen: 

 Ge vetskap om vad vi arbetar med, våra tankar och idéer. 
 Få reda på hur utbildningen går till 
 Få reda på vilka riktlinjer och mål som finns för en utbildare 
 Få reda på hur det är att vara utbildare 

Frågor: 
 Hur blev du utbildare? 

 Hur mycket riktlinjer har du givits i arbetet med utbildning? 
 Vad anser du om utbildningen? Längd, upplägg? För- nackdelar? 
 Hur relevant är tidsrymden för utbildningen tycker du? Behövs fyra veckor+ 

behövs mer? 
 Vad är största problemet? För lång utbildning? För kort anställningstid? Annat? 

 
 Hur lång tid läggs på planering av utbildning? 
  Hur mycket standardiserat material finns det? 
 Vilket material har du själv skapat? 
 Hur ser du på att flera utbildare är inblandade? 

 
 Hur påfrestande är det att vara utbildare? 
 Hur viktig är personkemin mellan utbildare elev? 
 Hur mycket stöd får du? 
 Hur mycket kontrolleras utbildandet av företags ledning? 

 
 Hur lägger du upp teori passen? 
 Hur uppföljs ett teoripass? 
 Hur ser ett praktikpass ut? Finns det riktlinjer? 
 Hur väl är teoripass kopplade till praktik? 
 Hur säkerställer du elevens förståelse för olika områden? 

 
 Hur vanligt är det att man efter utbildningens slut fortfarande behöver hjälp? 

 
 Övrigt? 
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