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Sammanfattning 
Det här examensarbetet har genomförts på Scania CV AB i Södertälje. Arbetet utfördes under 
våren 2008 på gruppen CAx Applications and Support, UTIA. Syftet har varit att utreda 
områden rörande utbildning av IT-verktyg som användaren direkt berörs av. Scania utvecklar 
och tillverkar lastbilar och bussar och i produktutvecklingsarbetet används vid tiden för 
utredningen IT-verktyget CATIA V4. I och den pågående implementeringen av den nyare 
versionen, CATIA V5, anser UTIA att det är viktigt att användarna får tillräcklig kunskap och 
förståelse vid utbildningstillfället av IT-verktyget för att kunna arbeta självständigt efter 
utbildningen. 
 
Målsättning med examensarbetet har varit att ta fram förbättringsförslag, för IT-utbildningar 
generellt, som ökar förutsättningarna för effektivare inlärning och nöjdare användare. För att 
lyckas med det bygger arbetet på en grundlig nulägesanalys där utbildningsansvariga har 
intervjuats och ett utbildningstillfälle har observerats. En användarstudie har genomförts i 
form av intervjuer med användare av CATIA V5 och LayCAD. Syftet var att fånga upp 
användarnas åsikter och tankar kring nuvarande utbildningsprocess. En enkätstudie har gjorts 
som ett kvalitativt komplement till användarstudien. 
 
Analys av användar- och enkätstudien visar att Scania lyckas väldigt bra med att motivera 
sina anställda till att gå utbildning. De har ett brett utbud av utbildningar vilket möjliggör hög 
kompetensutveckling. De arbetar i rätt riktning med att försöka anpassa IT-utbildningarna till 
användarna. För att lyckas ännu bättre skulle ett bredare utbud av övningsuppgifter finnas 
tillgängliga för användare med olika arbetsuppgifter. För att inte tappa för mycket fart vid 
utrullningen av CATIA V5 måste Scania arbeta på att få fram fler Super users. Officiella 
Super users bör finnas på samtliga grupper samt information om var de sitter. 
 
Genom att se över och ändra pedagogiken i IT-utbildningarna ökar Scania förutsättningarna 
för att få mer självständiga användare. Det är också viktigt att varje användare får stöd och 
möjlighet att avsätta tid till att fortsätta lära sig verktyget efter utbildningen. Andra 
arbetsuppgifter måste under den tiden nedprioriteras. Utbildningar har hamnat fel i tiden för 
flera användare. Det är därför extra viktigt att Scania planerar in utbildningstillfällen efter 
användarnas behov. 
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Abstract 
This is a Master Thesis commissioned by Scania CV AB in Södertälje, Sweden. The work 
was carried out during spring 2008 at the group CAx Applications and Support, UTIA. The 
purpose has been to investigate areas concerning the IT-education that affects the end-user 
directly. Scania develops and produces trucks and busses and in product development at 
Scania the IT-application CATIA V4 is being used. Because of the current implementation of 
the newer version, CATIA V5, UTIA thinks it is important that the end-users acquire enough 
knowledge and understanding during the education of the IT-application to work 
independently after completed education. 
 
The goal of the Master Thesis has been to generate improvements, for IT-education in 
general, that increases the conditions for more effective learning and a satisfied end-user. To 
succeed with that the work is based on a thorough analysis of current situation where the 
responsible for the education has been interviewed and a CATIA V5 class has been observed. 
An end-user study based on interviews with end-users of CATIA V5 and LayCAD has been 
carried out. The purpose was to get the end-users opinions and thoughts of current education 
process. A survey has been made as a quantitative complement to the end-user study.  
 
Analysis of the end-user study and the survey shows that Scania succeeds very well with 
motivating its employees to participate in education. They have a wide range of education, 
which renders a high competence development. They are working in the right direction trying 
to adjust the IT education to the end-users. To succeed even better a wider range of exercises 
should be available to the end-users with different work situations. Scania must provide more 
Super users to the main introduction of CATIA V5. Official Super users should be available 
at every group and information to where to find them. 
 
By over viewing and changing the IT pedagogic Scania will increase the conditions for a 
more independent end-user. It is also necessary that every end-user get the support and 
possibility to allocate time to continue learning the IT tool after completed education. Other 
tasks during that time must have less priority. The education has had bad timing for many 
end-users. Therefore it is extra important that Scania adjusts time for education to the end-
users needs. 
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1 Inledning 
Det här examensarbetet har gjorts i samarbete med Scania CV AB i Södertälje. Författarna, 
Susanne Andreasson och Martin Sjödén, är studenter på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 
i Stockholm. Arbetet utfördes under våren 2008 på gruppen CAx Applications and Support, 
UTIA, på Scania.  
 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35000 anställda. 
Forskning och utveckling är koncentrerad till Södertälje. Tillverkning sker i Europa och 
Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. 
[www.scania.com, 2008] 
 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
På Scania pågår dagligen utbildningar av de anställda. För att öka förutsättningarna att 
användaren lär sig och har användning av utbildningen i det dagliga arbetet behöver 
utbildningarna regelbundet uppdateras och förbättras. UTIA är ansvariga för utbildning och 
support av CAD-verktyg och ser ett behov av att se över utbildningsprocessen. Det gäller 
generellt alla IT-utbildningar, men CATIA V5 hamnar i fokus på grund av den pågående 
implementeringen som började 2006.  
 
Vid tiden för examensarbetet använder Scania i stor utsträckning IT-verktyget CATIA V4 för 
produktutveckling. Dassault Systèmes som utvecklar verktyget har kommit ut med en nyare 
version, CATIA V5. Scania bestämde 2001 att hela verksamheten ska använda sig av CATIA 
V5 och bytet påverkar 700-800 aktiva användare. Drygt 150 av dem har redan utbildats i den 
nyare versionen.  
 
I början av introduktionen av CATIA V5 var utbildningen inte anpassad till hur Scania 
arbetar. CATIA V5 arbetar mot arkivsystemet ENOVIA och det fick användarna inte lära sig 
någonting om under utbildningen. Sedan 2002 har ett förändringsprojekt, Carina-projektet, 
pågått som arbetar med bytet av CATIA och dess kringliggande arkivsystem. Projektet arbetar 
idag med att anpassa CATIA V5 till Scanias arbetssätt, vilket innebär att ENOVIA blir en del 
av utbildningen.  
 
Vid en så stor utrullning av ett IT-verktyg som CATIA V5, anser UTIA att det är viktigt att 
användaren får tillräcklig kunskap vid utbildningstillfället för att klara sitt dagliga arbete. Det 
är även av intresse att identifiera kommande behov av support efter avslutad utbildning.  
 
1.2 Syfte 
Det här examensarbetet syftar till att granska utbildningsprocessen av IT-verktyg i och med 
pågående förändringsprojekt. Granskningen kommer att koncentreras till: 

• undervisning 
• användarens nöjdhet och motivation till att gå utbildning 
• tillvägagångssätt – information och anmälan till utbildning 
• support och stöd efter utbildning 

 
Genom att fokusera på användarna är det lättare att förstå deras förutsättningar för att lära sig 
IT-verktyg samt vilka behov de har vid utbildning.  
 
Målsättning är att ta fram förbättringsförslag som ökar förutsättningarna för effektivare 
inlärning och nöjdare användare. 
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1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna för det här examensarbetet görs till lärarledda utbildningar av IT-verktyg 
inom produktutvecklingen på Scania. Det har gjorts eftersom det är den utbildningsform som 
användare utbildas genom. Utredningen kommer att koncentreras till hur kommunikationen 
mellan Scania och den slutliga användaren av programvaran sköts, inte i kommunikationen 
mellan Scania och deras utbildningsleverantörer. 
 
1.4 Organisation 
Gruppen UTIA har ett företagsövergripande ansvar för CAx-applikationer, inklusive 
processer och metoder kopplade till geometribeskrivning. De har även huvudansvar för 
support- och utbildningsverksamheten inom sektionen IT Coordination and Support R&D, 
UTI.  UTI ansvarar för utvecklingen av Research and Developments (R&D) gemensamma 
informationssystem samt koordinering av övriga system och IT-aktiviteter inom enheten 
[Scania InLine, 2008]. Figur 1 visar ett förenklat organisationsschema över berörda nivåer 
inom examensarbetets ramar.  
 

 
Figur 1. Förenklat organisationsschema för Scania. 

 
Inom UTIA finns utbildningsansvariga för CATIA V4, CATIA V5 och LayCAD. På 
avdelningen sitter också supporten för dessa IT-verktyg samt för arkivsystemen ModArc, som 
är kopplat till CATIA V4, och ENOVIA. På avdelningen UTIC sitter bland annat 
utvecklingsansvariga för utbildningen i CATIA V5. Avdelningen UTE är huvudansvariga för 
förändrings- och implementationsprojektet av CATIA V5 och ENOVIA. 
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2 Metod 
I det här kapitlet beskrivs vilka arbetsmetoder som har använts vid den här utredningen. 
Genom examensarbetet har författarna följt en process som med tiden tagit form, vilken 
illustreras i Figur 2.  

 
Figur 2. Arbetsprocess. 

 
2.1 Intervjumetod 
Intervjustudien delades upp i två delar, nulägesanalys och användarstudie. Totalt intervjuades 
28 personer. Fördelning av intervjupersoner (IP), antal och vilken del av intervjustudien 
presenteras i Tabell 1. Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna och en respondent 
träffades i taget.  

 
Intervjupersoner Antal Del 

Utbildningsansvariga 11 Nulägesanalys 
Utbildningsföretag 1 Nulägesanalys 

Deltagare CATIA V5 grundkurs 11 Användarstudie 
Deltagare nya CATIA V5 pilot 2 Användarstudie 
Deltagare LayCAD grundkurs 3 Användarstudie 

Tabell 1. Fördelning av intervjupersoner. 

 
2.1.1 Nulägesanalys 
I nulägesanalysen användes en öppen intervjumetod [Lantz, 1993] med vida frågor där 
författarna ställde följdfrågor för att fördjupa förståelsen inom relevanta områden. Tolv 
intervjuer genomfördes under vecka 9-14, 2008, och varje intervju varade i genomsnitt 45 
minuter. Ett par uppföljningsmöten med enstaka utbildningsansvariga har gjorts för att ställa 
kompletterande frågor.  
 
Syfte och urval 
Syftet med nulägesanalysen var att få en uppfattning om hur arbetet görs idag och har gjorts 
tidigare på Scania. Intervjuerna genomfördes med utbildningsansvariga från grupperna UTIA, 
UTIC, UTE, HCS och utbildningsföretag. De utbildningsansvariga, Tabell 1, är 
Scaniaanställda och arbetar som lärare, utbildningskoordinatorer, med support eller CAD-
förvaltning. En intervju genomfördes med en representant från företaget Xdin som utbildar i 
CATIA V5. 
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2.1.2 Användarstudie 
I användarstudien genomfördes halvstrukturerade intervjuer med specifika men öppna frågor 
där respondenten själv har valt hur och vad som täcks in under frågorna [Lantz, 1993]. Inför 
intervjuerna utformades en intervjuguide utifrån syfte och mål med examensarbetet, se bilaga 
1. Totalt intervjuades 16 användare. Intervjuerna genomfördes vecka 14-18, 2008, och varje 
intervju varade i genomsnitt 60 minuter. 
 
Syfte och urval 
Syftet med användarstudien var att få reda på hur användaren ser på dagens tillvägagångssätt 
för IT-utbildningar på Scania. Eftersom utbildningen för CATIA V5 ligger i fokus valdes elva 
deltagare från grundkursen ut som IP. För att granskningen ska gälla mer generellt för IT-
utbildningar har även tre deltagare från grundkursen i LayCAD valts. Utifrån deltagarlistor för 
båda utbildningarna har personer med olika arbetsuppgifter och från olika grupper kontaktats 
för intervju. En spridning av respondenter utifrån arbetsuppgifter och befattning har gjorts för 
att fånga upp deras tankar och åsikter och få en bredare och djupare insikt i hur utbildningen 
passade deras dagliga arbete. I och med att Carina-projektet Scaniaanpassar utbildningen av 
CATIA V5 har även två deltagare av den utbildningen intervjuats. 
 
2.2 Enkät 
I och med den pågående utrullningen av CATIA V5 har en enkätundersökning gjorts bland 
användare av CATIA och LayCAD. Därigenom kan det statistiskt säkerställas vad 
användarna tycker om utbildningen och den faktiska introduktionen av ett nytt CAD-verktyg. 
 
En enkät består per definition av ett formulär som innehåller frågor med övervägande fasta 
svarsalternativ där respondenten själv fyller i formuläret [Eljertsson, 2005]. Genomförd enkät 
var webbaserad och distribuerades via e-post med en bifogad länk till en Internetadress. 
Enkäten var öppen i tre veckor och under perioden skickades två påminnelser ut. Svaren 
sparades i en databas. Enkäten var indelad i följande områden: 

• Informationskultur 
• Utbildning 
• IT-system 
• Informationshantering 
• Organisationsfrågor 
• Bakgrundsfrågor 

 
Frågorna bestod av påståenden med svarsskalan 1-10, där 1 var instämmer inte alls och 10 var 
instämmer helt. Respondenten kunde också svara ej relevant. Under varje område fanns det 
även möjlighet att lämna frivilliga kommentarer. 
 
Syfte 
Syftet med enkäten är att få reda på användarens syn på: 

• inställningen att gå och påverka sin utbildning 
• hur de vill lära sig IT-verktyg 
• vilken användning de får av utbildningsinnehållet i sitt dagliga arbete 

 
Population och urval 
En population i en enkätundersökning är de som deltar [Eljertsson, 2005], i det här fallet 
användare av CAD-verktygen CATIA och LayCAD. De olika användargrupperna valdes för 
att resultaten i enkäten skulle gälla mer generellt för IT-utbildningar, än för en specifik 
utbildning. Gruppen tillfrågade är en miniatyr av den större totalpopulationen, på R&D och 
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Production and Procurement (P&P), och enkäten är tänkt att representera dem. Populationen 
är placerad över hela Scania i Sverige: Södertälje, Oskarshamn, Luleå, Sibbhult och Falun. 
Enkäten skickades ut till sammanlagt 636 användare på R&D och P&P. Användarna har 
delats in i 3 huvudgrupper: 

• de som gått CATIA V5 grundkurs, 218 användare 
• aktiva användare av CATIA V4, 171 användare 
• de som gått LayCAD grundkurs, 247 användare 

 
Urvalet, ett stickprov, har skett på olika sätt för att få tag på lämpliga respondenter. Urvalet av 
användare av CATIA V5 och LayCAD har skett genom deltagarlistor för respektive 
grundkurs. Urvalet av de aktiva CATIA V4-användarna gjordes genom att vid en viss 
tidpunkt kolla vilka som var inloggade och arbetade i verktyget. Användare av CATIA V4 
kommer troligtvis att genomgå en utbildning i CATIA V5. Därav fanns en möjlighet att fånga 
upp åsikter och förväntningar på utbildningen av dem som ännu inte har gått den. 
 
Statistsikt bortfall 
Eljertsson [2005] skiljer på internt och externt bortfall. Det interna bortfallet är när deltagarna, 
som i övrigt svarat på enkäten, inte svarat på enstaka frågor. Av de 636 personer som enkäten 
skickades ut till aktiverade 436 personer den. Det externa bortfallet är de personer som, av 
olika anledningar, inte har möjlighet att delta i undersökningen. Det externa bortfallet i den 
här enkätundersökningen presenteras i Tabell 2. 
 

Anledning Antal 
Har inte tid/möjlighet 72 

Har inte tillgång till Internet/ej fungerande länk 13 
Borta under enkätperioden/slutat på Scania 5 

Angav ingen anledning 110 
Tabell 2. Externt bortfall. 

 
2.3 Analys 
Analysen är genomförd i tre delar:  

1. den kvalitativa från intervjuer  
2. den kvantitativa från enkätundersökningen  
3. den kvalitativa jämfört med den kvantitativa 

 
Den kvalitativa analysen har skett mellan intervjuresultaten och nulägesanalysen med stöd av 
den teoretiska referensramen. Den kvantitativa analysen har skett mellan resultatet från 
enkätunderökningen och nulägesanalysen. Vid statistisk analys dras ett stickprov från 
populationen där uppgifterna från stickprovet analyseras och utifrån resultatet dras en generell 
slutsats att det antas stämma för hela populationen [Eljertsson, 2005]. Den tredje delen, analys 
mellan intervju och enkät, gjordes för att ta reda på hur det förhåller sig mellan resultaten på 
en liten skala mot en större. 
 
2.4 Observationsstudie 
Författarna har under vecka 16, 2008, deltagit under delar av en grundkurs i CATIA V5, som 
observatörer i klassrummet. Syftet med observationsstudien var att studera utbildningens 
upplägg med avseende på pedagogiken. Samspelet mellan läraren och deltagarna och hur 
läraren agerade vid användarproblem har iakttagits.  
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3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet behandlas den teori från böcker och tidskrifter som resultatet av utredningen 
har analyserats mot. 
 
3.1 Organisationsförändringar 
Vid större förändringar inom ett företag eller en organisation uppstår ofta starka känslor bland 
de anställda. En implementering av ett nytt IT-verktyg, som påverkar en stor del av 
verksamheten, kan väcka starka reaktioner speciellt om det gamla IT-verktyget har använts 
under en längre period.  
 
Vid stora förändringar inom en organisation är det naturligt att anställda gör motstånd. En 
anledning till det är att många företag och organisationer är toppstyrda och 
förändringsåtgärden presenteras färdigpaketerad för den anställda. Möjligheten att påverka 
finns i de flesta fall inte. 
 
Det innebär inte att det är uteslutande negativa reaktioner vid förändringar, tvärtom finns det 
de som ställer sig frågande till varför förändringen inte gjorts tidigare. De välkomnar 
möjligheten till förnyelse och möjligheten till utveckling och utmaning. Angelöw [2008] listar 
orsaker till motstånd mot eller välkomnande av förändringar. Några av orsakerna presenteras i 
Tabell 3. 
 

Orsaker till motstånd Orsaker till acceptans 
Försämrat arbetsinnehåll Förbättrat arbetsinnehåll 
Ingen förändringsvilja Förändringsvilja 
Låg delaktighet Delaktighet 
Bristande förtroende Förtroende 
Låg självkänsla Förstärkt självkänsla 
Bristfällig information Information 

Tabell 3. Orsaker till motstånd eller välkomnande av förändringar. 

 
Större och mer omfattande organisationsändringar och omstruktureringar medför en risk att 
kompetenta personer blir omplacerade och/eller får nya arbetsuppgifter. Både individ och 
organisation blir lidande i och med minskad effektivitet på grund av kompetensförlust.  
 
Vid förändringsarbeten är kommunikation viktigt. Kotter [1998] menar att kommunikationen 
fungerar bäst när den är direkt och enkel. Han listar sju nyckelelement till en effektiv 
förmedling av förändringen, se Tabell 4. 
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Nyckelelement Beskrivning 
Enkelhet All jargong och teknobabbel måste bannlysas. 
Metafor, analogi och 
exempel 

En verbal bild är värd mer än tusen ord. 

Flera forum Stora/små möten, PM och tidningar är alla effektiva medel för att 
sprida information. 

Repetition Idéer sjunker in ordentligt först när man har hört dem flera gånger. 
Ledarskap genom 
förändring 

Om viktiga personer uppvisar ett beteende som inte stämmer med 
visionen , får detta alla andra former av kommunikation att blekna. 

Förklaringar av 
skenbara motsägelser 

Motsägelser som får stå utan kommentar undergräver 
trovärdigheten i alla kommunikation. 

Ge och ta Tvåvägskommunikation är alltid mer kraftfull än 
envägskommunikation. 

Tabell 4. Nyckelelement i en effektiv förmedling av en förändringskommunikation. 

 
3.2 Utbildning 
Normalt sett är inte målet vid användarutbildningar att användarna ska skaffa sig en rutin 
under utbildningens gång [Herskin, 2001]. Den rutinen uppnår de efter att ha arbetat i 
programmet under en längre tid. Det är meningen att utbildningen ska ge en tillräckligt bra 
grund så att användaren själv kan arbeta vidare med programmet efter avslut. Efter 
utbildningen måste därför användaren enligt Herskin [2001]: 

1. förstå programmets principiella funktionssätt 
2. ha en överblick över programmets funktioner 
3. känna sig förtrogen och trygg med programmet 
4. själv kunna lära sig nya funktioner 

 
Vid utbildningar på företag är det fortfarande vanligast med enbart undervisning och 
ingenting annat. Andra varianter som kan komplettera eller helt ersätta utbildningar finns. För 
att få bättre återkoppling till utbildningen kan hemuppgifter och arbetsseminarier erbjudas. 
Efter avslutad utbildning är det meningen att användarens inlärning ska fortsätta. Om 
användarens utveckling stannar av när utbildningen är slut är det en väldigt dålig investering 
menar Herskin [2001]. Hemuppgifter som ska lösas inom en viss tid kan användas. 
Kombineras hemuppgifterna med arbetsseminarier som inte är utbildningar i sig utan mer som 
en kollektiv stödfunktion får deltagaren bättre återkoppling till utbildningen. 
 
Vid utbildning av CAx-applikationer på företag är det viktigt att inse att det inte bara innebär 
CAD-utbildning, vilket ofta fokuserar på konstruktion, utan även alla övriga element i 
produktutvecklingscykeln. Förutom att lära sig det faktiska systemet måste eleven även lära 
sig metoder och processer kopplade till produktutveckling i organisationen. CAD är endast en 
del av CAx. CAx-ingenjörskonst är en integrerad del i modern produktutveckling och 
tillverkning. [Dankwort, Weidlich, Guenther, Blaurock, 2004] 
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3.2.1 Undervisning  
I undervisningen är läraren den som styr och bestämmer vad som ska läras ut utifrån 
ämnesområde och elevens behov. I IT-utbildningar ställs extra höga krav på lärarens 
pedagogiska kompetens, eftersom IT karaktäriseras av att vara detaljorienterat. Ämnet IT 
präglas av detaljer, vilket leder till att undervisningen också till stor del fixerar vid detaljerna. 
Under utbildningen bör inte läraren försöka lära deltagarna för mycket, eftersom det lätt sker 
på bekostnad av förståelsen [Herskin, 2001]. 
 
Pedagogiken vid användarutbildningar i IT-verktyg är förvånansvärt lika skriver Herskin 
[2001]. Utbildningarna består nästan uteslutande av traditionell Hands-On-undervisning. Det 
innebär att läraren har en kort genomgång och att deltagarna sedan själva får lösa uppgifter 
vid sin dator. Det här upprepas under utbildningens gång och ger en bra balans mellan teori 
och praktik. Teorin behövs för att deltagaren ska förstår verktyget på ett djupgående sätt och 
praktiken behövs för att deltagarna ska kunna använda sin förståelse till något. 
 
IT-lärare brukar vanligtvis tycka att det är ett problem att deltagare är så olika [Herskin, 
2001]. De har olika nivåer, erfarenheter och behov, varför lärarna känner att det är svårt att 
undervisa dem i grupp. Lärarna känner ansvar att differentiera, men Herskin menar att om åtta 
till tolv deltagare ska undervisas samtidigt, kan och ska läraren inte differentiera. Det är svårt 
att anpassa förmedlingen till varje enskild deltagare. Meningen är att de ska tänka synkront 
och förstå saken på någorlunda likartat sätt. IT-undervisningar har en fördel där eftersom 
genomgången synkroniserar deltagarnas hjärnor och när de själva får lösa egna uppgifter vid 
datorn sker en hög grad av differentiering. Deltagarna arbetar utifrån sina egna förutsättningar 
och det finns en möjlighet att anpassa uppgifterna, så de tar hänsyn till deltagarnas tempo och 
intressen. En bra IT-pedagogik är när genomgången (synkroniseringen) och övningarna 
(differentieringen) hålls isär. Det händer ofta att lärare blandar de momenten, t ex när 
deltagarna sitter vid sina datorer under genomgångarna, men den sammanblandningen bör 
undvikas.  
 
Den traditionella Hands-On-undervisningen kan, som den ser ut idag, medföra problem 
[Herskin, 2001]. Kursdeltagaren kan inte komma ihåg kommandon och detaljer. 
Undervisningen skapar lite förståelse hos deltagaren och ofta beror det på att detaljer och 
principer blandas vid genomgångarna. Människan har en förmåga att fokusera på detaljer. 
Den djupare förståelsen behövs för att kunna utnyttja systemets möjligheter. Sen uppstår ett 
problem till och det är att deltagarna blir beroende av lärarens hjälp, varför Herskin tycker det 
är viktigt vid IT-utbildningar att kursdeltagaren lär sig att lösa uppgifterna själv. 
Konsekvensen av problemen blir på lång sikt att användarna måste på utbildning om och om 
igen, av anledning att de inte kan överföra sina kunskaper till andra system. Problemen är 
inbyggda i det sätt som användarkurser är uppbyggda på. Herskin skriver också att problemen 
inte undviks genom att göra läraren bättre, utan det handlar om att införa nya pedagogiska 
principer som hanterar problemet mellan detaljer/minne och överblick/förståelse.  
 
Herskin [2001] presenterar en förståelseinriktade Hands-On-modell, som har prövats på 
tiotusentals användare. I modellen skiljer sig de pedagogiska principerna väsentligt från de i 
den traditionella Hands-On-undervisningen, men själva förloppet påminner om varandra. Det 
är fortfarande en genomgång och en uppgiftsfas, men det har tillkommit en snabbreferens och 
en summeringsfas, se Figur 3. 
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Figur 3. Den förståelseinriktade Hands-On-modellen [Herskin, 2001]. 

 
Den största skillnaden mellan den förståelseinriktade och den traditionella Hands-On-
undervisningen är att genomgången inte innehåller några detaljer eller minnestoff. I den 
traditionella Hands-On-undervisningen är det vanligt att gå igenom kommandon, skärmbilder 
etc. Tanken med den förståelseinriktade modellen är att kursdeltagaren inte ska visas något 
som han/hon ska behöva komma ihåg [Herskin, 2001]. Eftersom genomgången ska skapa en 
överblick och förståelse är det viktigt att det innehåller noll procent minnestoff. Någon 
enstaka detalj eller kommando kan göra stor skada. Snabbreferensen kommer att ge 
kursdeltagarna de nödvändiga upplysningarna. Herskin förklarar vidare att personer kan lära 
sig att använda ett IT-verktyg utan att egentligen förstå det, eftersom de har lärt sig trycka på 
de rätta knapparna eller har hjälp till hands. Men de kommer då inte kunna utnyttja systemets 
möjligheter. Herskin menar att en sådan användare inte kommer att klara sig själv, utan 
kommer att göra många fel. Den förståelseinriktade modellen bygger på att skapa en 
förståelse under genomgången. Vad användaren ska förstå kan sammanfattas med de tre P-na: 

• Problemet: vad de ska använda funktionen till och varför. Förklaras med hjälp av 
situationsexempel.  

• Principen: vilka de grundliggande principerna är. När användaren har lärts sig dessa 
har de en bättre möjlighet att sätta sig in i nya problem eftersom de bygger på liknande 
principer. Förklaras med hjälp av visualiseringar. 

• Proceduröversikten: proceduröverblick som visar arbetsprocessen i fågelperspektiv. 
Förklaras med hjälp av visuella rutor och pilar.  

 
Efter att kursdeltagaren har fått snabbreferensen och uppgiften utdelad kan de börja arbeta 
differentierat. Herskin anser att uppgiften bör vara relevant och påminna om de uppgifter 
användaren kommer att möta i arbetet. Det ska också finnas några extra delar till de snabbare 
kursdeltagarna. När deltagarna har löst sina uppgifter är det dags för summering. Konkreta 
frågor rörande uppgifterna reds ut, liksom frågor av mer principiell karaktär. Vid 
summeringen kan också olika knep läras ut, eftersom användarna har prövat funktionerna 
själva. Herskin [2001] menar att kursdeltagaren då är mer mottaglig för knep, än när de dyker 
upp vid genomgången som de ofta gör vid den traditionella Hands-On-undervisningen. En bra 
idé är också att låta kursdeltagaren reflektera över de funktioner de just har lärt sig och hur de 
kan använda dem i sitt dagliga arbete. En sammanfattning över du olika beståndsdelarna i den 
förståelseinriktade Hands-On-modellen visas i Tabell 5. 
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Fas Funktion: Deltagarna ska… Metod 
Genomgång   
Problemet Inse behovet av en lösning Situationsexempel 
Lösningen (eventuellt) Veta vad de ska uppnå Situationsexempel 
Principerna Förstå hur Visuell förklaring 
Proceduren Ha en överblick över arbetsprocessen Rutor och pilar 
Uppgiftsfas   
Uppgiften Veta vad de ska producera Uppgiftsblad 
Snabbreferensen Veta hur de ska utföra funktionen Snabbreferens 
Summering   
Konkreta frågor Har satt ”fingret” på uppgiften Dialog 
Principfrågor Förstå principerna ytterligare Dialog 
Knep Få goda råd Exempel 
Minimoduler Förstå supplerande delar av programmet Visuella förklaringar 
Överföring Relatera funktionerna till den egna praktiken Dialog 

Tabell 5. Beståndsdelar i den förståelseinriktade Hands-On-modellen. 

 
3.2.2 Kursinformation  
För de flesta utbildningar finns ofta någon slags formell kursinformation [Lundmark, 1998]. 
Den fyller en viktig funktion för den potentiella deltagaren. Det är utifrån informationen som 
användaren väljer vilka utbildningar han/hon ska gå. Informationen i sig skapar också vissa 
förväntningar och påverkar därför i hög grad hur man som deltagare upplever kursen.  
 
Kursinformationen bör av pedagogiska skäl vara så utförlig att användaren kan få en så 
uttömmande beskrivning av kursen att han/hon kan bedöma om kursen kan tillgodose 
hans/hennes utbildningsbehov. Även användarens arbetsgivare bör utifrån informationen 
kunna avgöra om utbildningen är värd att satsa på rent tid– och innehållsmässigt samt 
ekonomiskt.  
 
I informationen bör utbildningens syfte och mål redovisas. Innehållet i utbildningen samt 
vilka arbetsformer som kommer tillämpas och om det krävs några förkunskaper är också 
viktigt att få med. Syftet och målen med utbildningen är av relevans när utbildningen sedan 
ska utvärderas. 
 
3.2.3 Utvärdering 
Att utvärdera betyder att ”fastställa värdet av något” [Lundmark, 1998]. Det kan finnas olika 
anledningar till varför det görs en utvärdering till en utbildning. Om en utbildning hålls för 
första gången kan det vara av intresse att veta om den är värd att vidareutveckla eller inte. Om 
det är en utbildning som har en viktig funktion och leder till kompetensutveckling för 
användarna, kan det enligt Lundmark vara bra att veta om den ligger på rätt nivå och om 
arbetsformerna är lämpiga. En utvärdering används således för att kontrollera resultaten och 
att kunna ge beslutsunderlag för om en utbildning ska planeras bättre eller förändras i något 
avseende. Ytterligare en viktig fråga är om utbildningen är relevant för den målgrupp 
företaget vänder sig till och om det fyller en väsentlig funktion för organisationen.  
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Lundmark [1998] nämner några utgångspunkter för utvärderingen: 
• Främja deltagarnas utbyte under pågående utbildning så bättre möjligheter finns att 

tillgodogöra sig den. 
• Kontrollera deltagarnas utbyte av en utbildning med avseende på måluppfyllelse och 

lärande. 
• Studera effekterna av en utbildning för att kunna se om kunskaperna används/inte 

används under ett längre tidsperspektiv. 
 
Genom att studera effekterna av en personalutbildning kan man försöka bedöma huruvida 
utbildningen har varit ekonomiskt lönsam [Lundmark, 1998].  
 
Om möjligheten fanns att efter varje utbildning få en återkoppling av både effekten av 
utbildningen och vad som gick bra eller dåligt, skulle det vara lätt att ständigt kunna förbättra 
den [Herskin, 2001]. Vidare menar Herskin att verkligheten tyvärr inte ser ut så. De flesta 
utbildningar utvärderas i samband med avslut och då med hjälp av en enkät som anger 
deltagarnas nöjdhet, men nöjdheten säger ingenting om inlärningen. Deltagare kan svara att 
de är nöjda, fast de knappt har lärt sig någonting och tvärt om. Lundmark [1998] skriver att 
om en utvärdering ges i samband med avslutningen av en utbildning kan man studera attityder 
till konkreta aspekter av en utbildning. Den här typen av utvärdering tycker Herskin [2001] är 
bra, för att få en återkoppling till deltagarnas känslomässiga reaktioner. Det går inte att 
använda utvärderingen till att diagnostisera utbildningen.  
 
Vill man däremot bedöma relevansen och nyttan kan det oftast inte utvärderas direkt. 
Användarna måste hinna omsätta kursens behållning i sitt dagliga arbete. Om företaget vill 
bedöma effekterna av en utbildning, både på individ - och organisationsnivå, bör det vänta så 
pass länge att användarna haft en reell möjlighet att använda, pröva och eventuellt 
vidareutveckla kunskaperna [Lundmark, 1998]. Herskin [2001] skriver däremot att det bästa 
sättet att utvärdera är att efter ett par veckor samla in information från stödfunktioner om hur 
användarna har klarat sig, vilka delar av systemet de utnyttjar och vilka problem de stöter på.  
 
3.3 Psykologi 
Enligt Lundmark [1998] lär människor i arbetslivet på många olika sätt. Lärandet sker genom 
kollegor, arbetsuppgifter samt genom deltagande i utbildningar. Den inlärning som anses vara 
värdefull för arbetet försöker man vid personalutbildningar systematisera och effektivisera. 
Vid planering, genomförande och utvärdering av personalutbildningar är det viktigt att vara 
medveten om hur den pedagogiska processen fungerar för olika individer med varierande 
arbetssituationer.  
 
Lärandet är starkt förknippat med handlandet [Granberg, 2004]. När en människa ska lära sig 
någonting nytt utgår hon alltid ifrån vad hon redan kan, dvs. vilka erfarenheter han eller hon 
har. En av de stora företrädarna för det erfarenhetsgrundade lärandet är John Dewey. Han 
menade att eleverna i första han ska lära genom praktiska handlingar. När människor väl har 
lärt sig någonting glömmer vi fort det vi initialt lagt på minnet [Lundmark, 1998]. Vissa saker 
är lättare än andra att minnas, som det vi har bearbetat på ett djupare plan, det vi bedömer är 
användbart i framtiden samt det vi anser är intressant eller känslomässigt berör oss. Genom 
kunskapsutveckling bearbetas ny information med vad vi tidigare lärt. I stort är den 
kunskapsutveckling som sker under och efter en utbildning beroende av både individuella 
faktorer och kursens upplägg och genomförande. 
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I undervisning måste man utgå från individens egna förutsättningar och motiv att vilja lära 
[Granberg, 2004]. Varje individ har en medfödd ”vilja att lära” och viljan kräver att 
undervisningen har en meningsfull och god struktur. Eftersom kunskap i sig är en process 
måste eleverna få tillfälle att experimentera och göra fel utan åthutning. Därför spelar det 
sociala klimatet i undervisningen också stor roll. 
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4 Nulägesanalys 
I det här kapitlet presenteras resultaten från intervjuer med utbildningsansvariga och en 
representant från Xdin.  
 
4.1 Organisationsförändringar 
Vid tiden för examensarbetet använder Scania i stor utsträckning datorverktyget CATIA V4 
vid produktutveckling. Dassault Systèmes som utvecklar verktyget har kommit ut med en 
nyare version, CATIA V5. På Scania bestämdes det år 2001 att hela verksamheten ska arbeta i 
CATIA V5. Sedan 2002 pågår Carina-projektet, som arbetar med bytet av CATIA och dess 
kringliggande arkivsystem.  
 
Under årsskiftet 2009/2010 kommer supporten för CATIA V4 att upphöra från Dassault 
Systèmes, vilket innebär att alla som arbetar i den versionen måste skolas om till CATIA V5 
innan dess. Det förklarar en IP som även menar att det är ett stort antal användare som 
kommer påverkas av bytet. Ute i verksamheten sitter det 700-800 aktiva användare, varav 
dryga 150 redan har gått utbildning och börjat arbeta i CATIA V5. Majoriteten av användarna 
finns på R&D.  
  
I början vid introduktionen av CATIA V5 var utbildningen som Xdin höll anpassad för 
programfunktioner och då sparades och hämtades filer från den lokala hårddisken. Men på 
Scania arbetar CATIA V5 mot arkivsystemet ENOVIA och det blev, enligt en 
utbildningsansvarig, ett problem för användarna. Användarna blev tvungna att gå en separat 
utbildning i ENOVIA för att lära sig Scanias arbetssätt, vilket är hur ENOVIA och CATIA 
V5 samspelar. De utbildningsansvariga ansåg att det var opraktiskt och resurskrävande att 
köra separata utbildningar, samt att verksamheten hade synpunkter på att utbildningarna inte 
var bra. Då började Carina-projektet se över utbildningsmaterialet. De ville ha en anpassad 
utbildning där ENOVIA och CATIA V5 kunde ses som ett IT-verktyg.  
 
Enligt en representant från Xdin kunde de tänka sig att anpassa utbildningsmaterialet efter 
Scanias önskemål. Xdin har ett grundmaterial som används till många andra företag, men de 
kan leverera vissa delar, som ”applikationsfunktioner”, separat så att Scania kan väva in sina 
egna delar i utbildningsmaterialet. Scania är det första företaget som gör på det här sättet, men 
Xdin har nu gått ut till andra företag att den möjligheten finns. Fördelen, enligt en IP, med det 
här sättet att anpassa utbildningen är att varje utbildning inte behöver göras om från grunden. 
Scania ser till att sina delar är uppdaterade mot nya versioner av CATIA V5 och Xdin ser till 
att sina delar hela tiden hålls uppdaterade. Det resulterar i mindre förvaltning av 
utbildningsmaterialet för Scania än om utbildningen helt Scaniaanpassas. När de nya 
utbildningskoncepten, för grundkursen och fortsättningskurser, är framtagna genomför Scania 
förändringsarbeten för att få fram de slutliga uppläggen på utbildningarna, se Figur 4. 
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Figur 4. Processbild över förändringsarbetet av utbildning för CATIA V5. 

 
Under förändringsarbetet genomförs, enligt IP, pilotutbildningar med vana CAD-användare 
som testas på det nya upplägget, längden på utbildningen och logisk följd på kursinnehållet. 
Sedan utvärderas utbildningen, förbättras och testas på nya användare. Förändringsarbetet 
diskuteras kontinuerligt med en referensgrupp. Det nya upplägget av grundkursen i CATIA 
V5, Basic Solid, blev färdig under våren 2008 och pilotutbildningar genomfördes under 
examensarbetets gång.  
 
4.2 Utbildning 
Den största delen av all IT-utbildning på Scania sker genom klassrumsundervisning, men för 
vissa utbildningar finns det e-learning. På Scania sker den största delen av all 
kompetensutveckling på Scania Syd, som är ett område inom Scania Södertälje. Där finns 
moderna utbildningslokaler för både vanlig undervisning och IT-undervisning. Inom IT-
undervisningen brukar det vanligtvis vara åtta deltagare per klassrum och lärare. Då får varje 
deltagare tillgång till en egen dator.  
 
De utbildningsansvariga anser att det är svårt att få utbildningen anpassad till alla användare 
och har därför utformat utbildningen för att passa den stora massan, användare på R&D. Alla 
användare får läsa samma grundkurs och de som behöver får sedan läsa fortsättningskurser, 
som inriktar sig på olika tillverkningsmetoder och artiklar.  För att anpassa utbildningen till 
P&P finns olika övningar inom utbildningen för användare från R&D och P&P. 
 
Under nulägesanalysen kom det fram att användarna upplevde det som ett stort problem att de 
inte haft möjlighet att arbeta i CATIA V5 direkt efter utbildningen. De utbildningsansvariga 
är medvetna om att det har varit långa väntetiderna och att utbildningen därför har hamnat fel 
i tiden för många användare. De har fått gå utbildningen i samma ordning som de har anmält 
sig till den. För att utbildningen ska passa bättre in med skarpa projekt har verksamheten inför 
hösten fått säga till när de behöver gå den. Eftersom användarna då inte behöver anmäla sig 
själva till utbildningen, utan gruppen har blivit tilldelade ett antal platser under en viss 
tidsperiod och anmälan sköts därigenom, undviks de långa köerna. 
 
4.2.1 Undervisning 
Inom IT-utbildningar på Scania används både interna och externa lärare beroende på vilken 
utbildning det handlar om. För utbildningar i CATIA V5 är det enbart lärare från Xdin som 
håller i undervisningen. Enligt IP måste alla lärare efter anpassningen till ENOVIA utbildas i 
det nya utbildningsupplägget. 
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Under observationsstudien iakttogs pedagogiken på undervisningen. Läraren i CATIA V5 
använde sig av den traditionella Hands-On-undervisningen. Varje användare hade tillgång till 
en egen dator som de fick sitta vid under hela utbildningstillfället. Genomgångarna visades 
genom PowerPoint-presentationer och demonstrationer på lärarens egen datorskärm, som 
visades på storbild för hela klassen. Läraren visade direkt i CATIA V5 hur användaren skulle 
göra och vilka kommandon som skulle användas. Efter det fick deltagarna själva lösa 
uppgifter på sina datorer. I böckerna stod noggrant hur uppgifterna steg för steg kunde lösas 
och var det någonting de inte förstod hjälpte läraren till.  
 
4.2.2 Utbildningsprocess 
UTIA har tagit fram en process för IT-utbildningar som i förenklad form visas i Figur 5. Efter 
varje steg finns en beslutspunkt eller decision point (DP) som består av en checklista för vad 
som måste vara avklarat innan utveckling av utbildningen kan gå vidare. 

 
Figur 5. UTIAs utbildningsprocess i förenklad form. 

 
De fem stegen i utbildningsprocessen är: 

1. Initiering: önskemål eller krav från verksamheten, support eller förvaltningen 
2. Utformning: en ram för vad utbildning ska täcka och vilka den ska vara till för 
3. Planering: resursplanering – lärare, lokaler, datorer, utbildningsmaterial 
4. Genomförande: genomförande av kurs, se till att lunch och fika 
5. Uppföljning, utvärdering, effektmätning, förbättringsförslag, support 

 
På Scanias intranät, InLine, finns information om hela Scanias kursutbud. Aktuell kurskatalog 
finns att söka i efter alfabetisk ordning och efter ämne. På Inline finns även länkar till externa 
utbildningsleverantörer. 
 
När en användare bokar in sig på utbildningar gör han/hon det via sin chef eller i samråd med 
sin chef via InLine eller telefon. Enligt en IP händer det även att användaren kommer upp till 
HCS och diskuterar utbildningsval. För IT-utbildningarna skickas en kallelse senast fyra 
veckor innan utbildning. Då har användaren två veckor på sig att godkänna sin anmälan. 
 
I samband med utbildningar som hålls på Scania Syd delas en utvärdering ut i slutet av varje 
tillfälle. Utvärderingen görs i regel de sista tio minuterna innan utbildningen avslutats. Idag 
använder sig Scania av en standardiserad utvärdering i pappersformat. Den består av nio 
flervalsfrågor med möjlighet till frivilliga kommentarer. Utvärderingen sammanställs av 
kursadministratören på HCS och kopior skickas till kompetensutvecklingen och 
utbildningsleverantör. Resultaten från utvärderingen sammanställs olika beroende på om det 
är interna eller externa leverantörer. Enligt en utbildningsansvarig kan det vid avslutad 
utbildning vara svårt för deltagarna att veta om utbildningen var bra eller inte. Det är kanske 
inte förrän de kommer tillbaka till sin arbetsplats och ska börja tillämpa det de lärt sig, de 
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inser om utbildningen verkligen var vad de behövde. Utbildningen kanske upplevdes bra men 
missade vissa vitala delar som hade varit bra för användaren att få kunskap om.  
 

”Dagens utvärdering är mer av en attitydsutvärdering.” 
[Utbildningsansvarig, 2008] 

 
Under intervjuerna kom det fram att det på UTIA har diskuterats att införa en till utvärdering 
ett halvår efter kursavslut. De anser att de bör vänta så länge eftersom användaren i början 
måste tillgodogöra sig materialet.  
 
4.2.3 Supporten  
På Scania finns det ett huvudtelefonnummer till supporten som tar emot alla typer av 
störningar. När användaren ringer supporten är det en operatör som svarar och registrerar 
användarens problem som sedan kopplar vidare till lämplig instans. Supporten för CATIA V5 
och ENOVIA består av tre steg, se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Supportprocess för CATIA V5/ENOVIA. 

 
UTIA vill att alla användare ska ringa till supporten vid användarproblem, för att problemen 
ska registreras. Ringer många användare in samma problem ger det en bra indikation på att 
den delen av utbildningen som innefattar problemet bör ses över. Om användarna istället 
väljer att vända sig till sina kollegor vid problem, menar IP att möjligheten att förbättra 
utbildningen minskar eftersom problemen aldrig registreras.   
 
Den lokala Super usern ska vara användarens första val vid problem. Idag finns det totalt, per 
definition, 13 Super users för CATIA V5 [Scania InLine].  Deras funktion är att avlasta CAD-
supporten vid enklare användarproblem. I och med utrullningen hösten 2008 finns det planer 
på att öka antalet Super users.  
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5 Resultat av användarstudie 
Nedan presenteras resultatet från intervjuer med användare av LayCAD och CATIA V5. 
 
5.1 Utbildning 
Eftersom utbildningen av CAD-verktyget CATIA V5 hittills inte har varit Scaniaanpassat har 
många av de intervjuade som läst det gamla upplägget känt att utbildningen varit irrelevant. 
Kursdeltagarna har varit tvungna att gå både CATIA V5 och ENOVIA innan de har kunnat 
börja arbeta i programmet. Att det många gånger har dröjt lång tid mellan de båda 
utbildningarna har många reagerat negativt på ute i verksamheten. En del av IP är medvetna 
om att utbildningen är under utformning men anser att det borde ha gjorts redan från första 
början.  

 
”Jag lär mig programmet och sen kommer jag till min arbetsplats och kan inte använda det 

för det är helt beroende av ENOVIA. Det gör nästan kurserna meningslösa.” 
[Provningsingenjör, 2008] 

 
Av de som läst det nya upplägget på CATIA V5 känns kursen relevant, även om behovet av 
CATIA V5 i det dagliga arbetet varierar mellan de intervjuade. En del arbetar i verktyget 
dagligen medan andra går månader utan att öppna det. En del behöver även verktyget för 
andra ändamål än att konstruera. Eftersom utbildningen är avsedd för konstruktörer, passar 
den inte helt till deras arbetssätt. 
 
Information om utbildningen skickas ut i samband med kallelsen någon månad innan start. 
Flera av de intervjuade tycker att informationen inte säger så mycket förrän de kommer dit, 
men det som står i informationen överensstämmer med utbildningen. Några bryr sig inte om 
att läsa informationen så noga, eftersom de redan vet vad det är för verktyg de ska gå 
utbildningen för. De känner att de behöver utbildningen för att klara sina arbetsuppgifter. 
 
Oavsett utbildning är det samma förväntningar som dyker upp. Respondenterna förväntar sig 
att efter avslutad utbildning, komma tillbaka till sin arbetsplats och kunna öppna verktyget 
och börja arbeta i det. Förväntningarna har inte varit så stora i och med att det har varit 
grundkurser. 
 
”Hade väl inga förväntningar att jag skulle vara en slipad CATIA V5-användare när jag var 

färdig.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
Majoriteten av de intervjuade är av den åsikten att det inte går att lära sig allt på en grundkurs. 
De anser att grundstenarna där ska läras ut och även hur verktyget ska användas på bästa sätt, 
eftersom det finns många olika sätt att arbeta i dem. De intervjuade upplever att deras 
förväntningar på utbildningen har motsvarats, om det bortses från att det gamla upplägget av 
CATIA V5-utbildningen inte var anpassad till deras arbetssätt.  
 
I grundkurserna i CATIA V5 och LayCAD behövs inga förkunskaper och IP anser att 
undervisningen på utbildningarna ligger på en bra nivå. Däremot tas det upp att det finns 
många äldre personer ute i verksamheten som inte har samma datorvana som den yngre 
generationen. För de personerna kan det ta längre tid att lära och även om de har en datorvana 
från ett annat IT-verktyg kan det vara svårt att skola om sig. Det fanns en oro bland några av 
IP som arbetat länge i CATIA V4 att behöva lära sig ett nytt verktyg.  
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”Man hade hört så mycket att ni som har jobbat i CATIA V4 innan, ni kommer få svårt att 

jobba i CATIA V5.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
IP generella uppfattning efter utbildningen är att CATIA V5 har mer funktionalitet och 
möjligheter än vad CATIA V4 har. Det är ett nyare och modernare program och oron hos 
användarna är nu inte lika stor.  
 
Respondenterna tycker att de tillgodogjorde sig innehållet bra under utbildningens gång. 
Upplägget är bra med många exempelövningar, mycket eget arbete och bra kursmaterial. 
Däremot har problemet för de flesta varit att de inte kunnat komma igång att arbeta i 
verktyget direkt efter avslutad utbildning. Det har gjort att mycket av det som lärdes ut har 
glömts bort.  
 
”Rekommendationen (IP:s förf anm)är att man har möjlighet att fortsätta jobba i det då man 

kommer tillbaka från kursen.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
”Man får ta det som arbetsuppgift och hålla på en månad eller två och slita med det. Under 

tiden gör man ingenting nyttigt. Det har jag inte känt att man reserverat den tiden för 
någon.” 

[Konstruktör, 2008]  
 
En stor anledning till att IP inte har kunnat börja arbeta direkt är att utbildningen har legat fel i 
tiden. Både CATIA V5 och LayCAD har haft långa väntetider på utbildningen, så när det väl 
har blivit en lucka har många hoppat på och då har tajmningen blivit fel. En del, som har gått 
CATIA V5, har efter avslutad utbildning fortfarande hållit på med projekt som påbörjats i 
CATIA V4 och fortsätter därför att arbeta i den versionen. De har också haft andra 
arbetsuppgifter som måste gå före.  

 
”Det är ju egentligen inget bra sätt att gå en kurs och sedan släppa det helt och jobba med 

annat. Då glömmer man det snabbt.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
”Det är lite synd att upplägget har varit som det har varit att man går sina kurser och sen tar 

det lite tid innan man får skarpa uppgifter.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
Ett fåtal av IP känner att de skulle behöva gå en repetitionskurs eftersom de inte har haft 
möjlighet att arbeta i verktyget efter utbildningen och att det nu har gått flera månader sen 
dess. En respondent berättade att väntetiden till LayCAD-utbildningen hade varit lång. När 
utbildningen sedan hölls var det personer som redan kunde LayCAD men som behövde gå 
kursen för att få licens att arbeta i verktyget.  
 
När man ska byta IT-verktyg ute i verksamheten innebär det att många personer involveras 
och påverkas i sitt arbete. Alla måste få gå en utbildning och komma igång så fort som möjligt 
med det nya verktyget. Även nyanställda måste få gå utbildning och lära sig ett bra arbetssätt, 
varför det är viktigt att utbildningar är anpassade till användaren. Flera av respondenterna 
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tycker att det bästa för en utbildning är att ha så snarlikt som de jobbar i verkligheten, men att 
det kan vara svårt att specialanpassa för alla.  
 
”Alla konstruktörer jobbar med olika komponenter, har olika behov, så det skulle bli väldigt 

många utbildningar.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
För CATIA V5 var förslaget att Scania skulle kunna gruppera användarna. Eftersom det finns 
användare som arbetar mycket med vissa produkter eller funktioner borde det finnas olika 
inriktningar på utbildningarna. Överlag är IP osäker på om grundutbildningen bör vara 
specialanpassad. Ett förslag som har kommit upp under intervjuerna är att det kan vara samma 
bas för alla och att användaren sedan får utveckla sig i olika riktningar genom 
påbyggnadskurser. För att kunna anpassa utbildningen mer föreslog IP att deltagarna borde få 
ta med sig en arbetsuppgift till kursen som är relaterad till det egna arbetet. Sedan att det läggs 
en halvdag på att modellera med den för att se att det går att tillämpa kunskaperna på sitt 
arbetssätt.  

 
”Det är en jätteskillnad på att ha sina exempel som är väl tillrättalagda mot att sätta sig i 

verkligheten.” 
[Beräkningsingenjör, 2008] 

 
När det handlar om IT-verktyg är alla överens om att ett bra kursupplägg är att ha mycket 
övningar. Det är lättast att lära sig av att arbeta själv. Teorin är inte lika viktig, eftersom IP 
anser att det är svårt att hålla koncentrationen uppe länge. Sen anses det att utbildningen ska 
vara enkel i början så att grunderna lärs in ordentligt. Det kom även upp ett förslag att lärarna 
inte ska visa samma exempel som deltagaren sen ska få göra. Då jobbas det mycket efter 
minnet istället för att fundera ut hur det ska göras och varför. 
 
Utbildningar i datorprogram sträcker sig ofta över många dagar. Att vara borta från arbetet en 
längre tid anses besvärligt för några av IP, men samtidigt vill de få kunskapen. Om en anställd 
blir sjuk och borta av den anledningen fungerar företaget ändå, därför anser IP att alla borde 
kunna ta sig tid att gå utbildning. De flesta av IP föredrar att utbildningen ska hållas i ett 
streck så att den blir mer intensiv. Den skulle kunna delas upp i block med ett par dagar 
emellan. Alla är då överens om att det inte får gå för lång tid emellan blocken, för då trillar 
nästan all kunskap bort. När det handlar om utbildning i IT-verktyg föredras det även att gå 
heldagar. Majoriteten av IP anser att halvdagar bli för splittrat och uppstyckat. Heldagar är 
sköna för att då kan användarna byta miljö och verkligen koncentrera sig på utbildningen.  
 
Vid de flesta kurstillfällena har det varit åtta elever på en lärare. IP tycker att det är ett bra 
antal att var sex till åtta stycken och att det inte borde vara fler. Då har alla tillgång till en 
egen dator och kan sitta och arbeta självständigt under utbildningens gång och med få elever 
har läraren möjlighet att se till att alla hänger med samt att hjälpa dem som behöver hjälp.  
 
När det gäller att lära sig ett nytt IT-verktyg anses utbildning vara ett måste. Att ha en lärare 
på plats och kunna ställa de frågor som dyker upp är värdefullt. Några trycker på att det är bra 
att komma iväg från sin arbetsplats, eftersom de inte får någon lugn och ro om de är kvar. 
Däremot tycker de att det är ett bra sätt, att efter kurs fortsätta lära sig med stöd från Super 
users. Någon hade ett förslag om ett intuitivt självstudiematerial, där det inte är någon lärare 
utan en databas med videosnuttar och intalade slingor. Annars tycker de flesta att en viss 
teoretisk undervisning, där det framgår hur de bör arbeta och resonera, är att föredra.  
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Hur det kan testas hur mycket deltagaren faktiskt har lärt sig under kursen har diskuterats med 
IP. Ingen vill ha en tenta men några höll med om att det borde ställas högre krav på de som 
deltar i utbildningar.  
 
”Det är enormt bra att kräva lite mer av dem som utbildas, det tycker jag inte alls är orimligt. 

Det är faktiskt arbetstid.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
Många tycker att det visar sig när de kommer tillbaka till arbetsplatsen. Annars föreslog de 
flesta att en avancerad övningsuppgift, som täcker in alla momenten, ska göras själv som det 
sista i kursen. Det är ett bra test på om deltagarna har greppat hur de ska arbeta i verktyg. En 
annan tanke som dök upp var att logga hur ofta deltagaren ringer support direkt efter kurs.  
 
En IP anser att under utbildningstillfället bör Outlook, InLine och Internet blockeras. Det 
finns telefon- och datorterminaler utanför salarna.  

 
”Men de flesta har inte ett så viktigt jobb att det inte kan vänta tills imorgon.” 

[Respondent, 2008] 
 

Alla IP är väldigt nöjda med utbildningsmiljön på Scania Syd och utbudet av mat och raster 
anses bra.  

 
5.2 Lärare 
Oavsett vad för utbildning det handlar om har läraren en central roll. Vilka egenskaper en 
lärare har är viktigt för kursdeltagaren. Att läraren är pedagogisk anser alla intervjuade vara 
den viktigaste egenskapen. Sen måste de vara tydliga, strukturerade och kunniga. Att de kan 
sitt område är ett måste, men att de samtidigt är engagerade och entusiasmerande är önskvärt.  
 
”Inget ont om norrlänningar, men en tyst, tråkig norrlänning som bara kollar i golvet är inte 

så smittande på att lära sig något nytt.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
Respondenterna är nöjda med dagens IT-lärare och tycker att de har de rätta egenskaperna. 
Lärarna anses vara pedagogiska, erfarna och väl insatta i verktygen. 
 
För CATIA V5 är det externa lärare från Xdin som håller i utbildningen, medan det för 
LayCAD är tre olika lärare, två interna och en konsult. IP anser att fördelar med interna lärare 
är att de vet hur det fungerar på Scania och vilka arbetssätt som används.  
 
”Då skulle det inte bli kommentarer som: Ja, jag vet ju inte riktigt hur ni gör på Scania, men 

så här gör vi.” 
[Provningsingenjör, 2008] 

 
Respondenterna ser ytterligare fördelar med interna lärare och det är att de finns kvar i 
organisationen efter utbildningen. Det upplevs som en fördel att läraren kan svara på 
tillämpningsfrågor som hur användaren normalt jobbar och vad som kan göras om det strular.  
 

”Nackdelen med extern är att han inte är insatt i arbetssättet, hur man arbetar, vad de 
vanligaste problemen är.” 

[Konstruktör, 2008] 
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Det kan vara bra om läraren själv har arbetat som användare av produkten, så han/hon har en 
förståelse av vad som är viktigt för en konstruktör. Men det kan även vara en nackdel med 
interna lärare, för de kan bli hemmablinda.  
 

”Ofta när man kommer till en arbetsplats använder man arbetssättet som kollegorna gör, 
vilket inte alltid är det bästa.” 

[Konstruktör, 2008] 
 
Fördelarna med externa lärare anses vara att de är handplockade. Eftersom de är utsatta för 
konkurrens måste de vara bra på att undervisa, annars får de inte vara kvar på Scania.  
 

”De är ju utsatta för konkurrens så då borde de skicka hit folk som är bra. Det är ju deras 
egna liv och framtid som står på spel.” 

[Konstruktör, 2008] 
 
”Med en extern konsultfirma så brukar man ha lite bättre förväntningar då som i mitt fall, än 

när det är Scaniapartner som utbildar.” 
[Provningsingenjör, 2008] 

 
Men för många spelar det mindre roll om det är en extern eller intern lärare, så länge de har de 
egenskaper en lärare ska ha, är väl insatt i verktyget som undervisas och har ett 
Scaniaanpassat utbildningsmaterial. IP påpekar att även konsulter kan ha bra insikt i Scanias 
arbetssätt.  
 
5.3 Nöjdhet 
Respondenterna får information om utbildningar genom att bland annat själv söka i 
utbildningskatalogen på InLine eller att de får den via e-post. I vissa fall får de information 
från gruppchefen som då har en lista på kurser. I fallet CATIA V5 har de flesta 
respondenterna anmält sig/blivit anmälda efter gemensamt beslut med närmaste chefen. Vid 
nyanställning eller vid byte av befattning har chefen en lista på obligatoriska utbildningar. Vid 
utvecklingssamtal med chefen diskuterar den anställda vilka utbildningar han/hon behöver, 
eftersom det är en del av utvecklingsplanen att gå utbildning. En IP tycker det är svårt att hitta 
externa utbildningar inom passande arbetsområden och efterlyser bättre information på 
utbildningsportalen. 
 
Den närmsta chefens roll i att gå utbildning är bra och respondenterna säger att de har 
möjlighet att boka in sig själva på utbildningar som passar tjänsten och arbetsuppgifterna. Det 
handlar mer om eget ansvar för den personliga utvecklingen än om det finns tid att gå 
utbildning. De flesta IP säger att de tar sig tid. 
 
Att bli motiverad i sitt arbete är jätteviktigt, anser de flesta. Att då ha en stöttande chef som 
ger utrymme för att utvecklas och som även uppmärksammar ens arbete är bland det 
viktigaste. Hur respondenternas chefer motiverar att de bör gå utbildning varierar men ofta får 
de ingen motivering till varför de bör gå, bara att de bör gå. 
 
Bytet från CATIA V4 till CATIA V5 ger möjligheten att arbeta i ett nytt och mer modernt 
verktyg. Det har gjort flera av de intervjuade på R&D motiverade till att gå utbildningen. De 
intervjuade användarna på R&D var mer motiverade att gå CATIA V5-utbildning än de på 
P&P. 
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”Det kan vara oerhört frustrerande om man inte kan utföra sitt jobb för att man inte kan ett 

verktyg.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
De intervjuade personerna från P&P var inte lika motiverade att gå utbildning. Det var många 
enligt IP som motsatte sig bytet och det beror till stor del på att CATIA V5 är ett skapande 
utvecklingsverktyg anpassat för R&D och inte för P&P. IP från P&P kände därför inte att 
deras arbete skulle underlättas av att jobba i CATIA V5.  
 
Bytet till CATIA V5 har inte motiverats djupare än att supporten för CATIA V4 snart 
kommer att upphöra. En konstruktör visste att ledningen (på Scania) har bestämt att alla på 
Scania ska använda samma CAD-verktyg eftersom det skulle minska problem med 
kommunikationen mellan olika användare. Annars har de flesta intervjuade gissat sig till 
varför bytet sker. CATIA V4 är ett gammalt verktyg och CATIA V5 har fler möjligheter där 
flera olika filformat kan hanteras. Det är inte många som har fått en officiell förklaring till 
bytet. 
 

”Det är väl ett mål att jobba effektivare i ett modernare konstruktionsverktyg.” 
[Utvecklingsingenjör, 2008] 

 
”Jag vet inte hur de har planerat men framförhållningen med information kanske inte har 

varit så bra” 
[Beredare, 2008] 

 
5.4 Utbildningsprocess 
De intervjuade tycker nuvarande utbildningsupplägg är en enkel process som överlag fungerar 
bra. Vid anmälan via InLine kan man se vilka datum kursen går och sedan välja det som 
passar. En kallelse kommer sedan via e-post. Ibland ingår även en uppbokning i Outlook i 
utskicket. I andra fall får de vid anmälan själv fått lägga in kurstillfället i Outlook. Några 
respondenter tycker att vid utbildningar som saknar datum och istället har en intresseanmälan 
kan det vara svårt planera sin tid. En respondent gillade inte att många viktiga utbildningar 
som behövs för att utföra sitt jobb är det ett halvårs väntetid på. IP menar att det borde finnas 
en personlig sida för varje anställd på Scania där en översikt av både avklarade utbildningar 
och vilka de är anmälda till samt datum.  
 
IP tycker att en del i tillvägagångssättet inte är bra. Att få en bra vägledning vid val av kurser 
som passar arbetsuppgifterna är viktigt.  

 
”Hade förväntat mig lite mer av en SYO-konsulent.” 

[Respondent, 2008] 
 
Några av de intervjuade tycker inte alltid det är lätt att veta vilka utbildningar som är 
lämpliga. Det skulle vara bra att få hjälp av någon med att välja dem som passar 
arbetsuppgifterna, gärna då av en som kommer från CAD-ritarmiljön. 
 
Några av respondenterna tycker att utvärderingen ska ligga i anknytning till utbildning. Det är 
svårt att ta sig tid senare. Några andra respondenter skulle kunna tänka sig utvärderingen vid 
ett senare tillfälle för då har de fått perspektiv till utbildningen och kan ge mer nyanserade 
svar. Det är lätt att bara kryssa i svaren utan att tänka till på grund a att den ligger som sista 
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moment. En gruppchef tycker att utvärderingen känns krystad och att den inte ger en rättvis 
bild, bland annat på grund av att utvärderingarna ser lika ut på alla utbildningar.  
 

”Det här med utvärdering är alltid besvärligt att fylla i” 
[Konstruktör, 2008] 

 
”Man har ingen aning om det blir någon feedback eller om de bara samlas på hög.” 

[Respondent, 2008] 
 

En respondent sa att man som kursdeltagare aldrig får reda på vad kursutvärderingen används 
till och efterlyser någon form av återkoppling. En bra återkoppling skulle vara att i början av 
varje utbildning visa vad förra klassen tyckte. 
 
De flesta anser att det bör avsättas tid för kursutvärderingen. Den skulle kunna delas ut vid 
lunch sista kursdagen eller på sista rasten. Gärna då med en förklaring att den används och till 
vad. För en kurs i CATIA skulle en utvärdering i efterhand vara bra. Om den skulle skickas ut 
en tid efter avslutad utbildning bör användaren haft möjlighet att arbeta i verktyget. Då bör 
den komma elektroniskt via e-post. En konstruktör flaggade för att Scania ska se upp med hur 
mycket information som skickas elektroniskt via e-post eftersom en anställds användar-ID har 
en tendens att hamna i en massa olika sammanhang beroende på tjänst. Att det då kommer 
mer till inkorgen är ingen bra idé. 
 
Några av respondenterna tycker inte att man alltid vet om det har varit en bra kurs eller inte 
när de går därifrån. Ett par andra tycker att som kursdeltagare bör man veta om man har varit 
ambitiös eller inte.  
 
En konstruktör nämnde att eftersom utbildningarna i CATIA V5 är korta och grundläggande 
kan deltagaren inte lära sig allt utan det krävs tid att få sitta själv och arbeta. 
 
Utvärderingen är en redan aktiv del. Ett annat sätt att fånga upp användarens åsikter är att ha 
en uppföljning efter utbildningen. Att ha någon typ av uppföljning efter avslutad kurs skulle 
vara bra, tycker några intervjuade. En användare ser ingen vits med det eftersom att man som 
kursdeltagare bör göra sitt bästa och minns man ingen får man skylla sig själv.  

 
”Du borde göra en annan utvärdering efter en viss tid mot den du gör när det är en timme 

kvar.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
Eftersom enkäter är ett populärt sätt att bygga upp utvärderingar på skulle ett sätt vara en 
webgenomgång via e-post, tycker IP. Då skulle användaren ha möjlighet att svara snabbt och 
då i en mindre stressad miljö än vid slutet av ordinarie utbildning. Finns det ingen kunnig på 
gruppen att fråga föreslår IP att det skulle vara bra att ha ett möte med en liten grupp 
användare och läraren. Om uppföljningen skulle bestå av ett fysiskt möte bör användaren fått 
arbeta i verktyget ett tag och då fått perspektiv till utbildningen, menar en respondent. En 
rimlig tidsram är ett kvartal för då har användaren fått lite skarpa uppgifter. 
 
”På vitala utbildningar kanske det skulle vara bra. CAD-utbildningar är ju en vital del för en 

konstruktör.” 
[Konstruktör, 2008] 
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IP tror att de som är intresserade och vill föra fram sina åsikter kommer att gå på ett sådant 
möte. Men att hitta de personer som vill vara med kan vara väldigt svårt. 
 
Några konstruktörer anser att det är nödvändigt att ha en övergångsperiod att använda CATIA 
V4 parallellt med CATIA V5 till ett permanent byte sker. 
 

”Annars skulle nog halva konstruktörsarbetet, om inte mer, stanna.” 
[Beräkningsingenjör, 2008] 

 
”Det blir enkelt att man inte byter förrän man verkligen måste byta.” 

[Konstruktör, 2008] 
 
En IP berättade att en användare hade gått grundkursen 2-3 gånger. Det är ett problem att 
användaren kommer igång med verktyget så lång tid efter utbildning att de kan bli tvungna att 
gå den en eller ett par gånger till. 
 

”Det är ju waste of resurser.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
Majoriteten av respondenterna vill inte vara med och påverka sin utbildning direkt. Det räcker 
för dem att delta i utvärderingen. De ser det som svårt att påverka något som de inte kan något 
om. Det är bättre om intresserade och experter på området tar hand om utveckling och 
utformning av utbildningarna.  
 
Att blanda in användaren i utbildningsprocessens tidigare steg tycker de flesta kan vara svårt. 
Några tycker inte de borde blandas in. Det svåra ligger i att komma med förslag på vad 
utbildning ska innehåll innan användaren gått den. Det borde finnas en referensgrupp för 
utbildning med representanter från olika grupper där det då kan diskuteras vad som behöver 
vara med. När det gäller CATIA så skiljer sig användandet mellan R&D och P&P. För att få 
med åsikter och tillfredställa behov på båda grupperna så är det viktigt att förstå hur arbetet 
fungerar. 

 
”Alla CATIA-användare är inte konstruktörer och för beredare behövs en lite annorlunda 

vinkling av kursen för att tillgodose våra behov.” 
[Beredare, 2008] 

 
5.5 Support 
De intervjuade definierar support som en hjälp för att lösa problem, tekniskt eller användare, 
som de når via telefon. Att supporten idag består av en operatör som ska ta hand om ärendet, 
tolka det och koppla till rätt person är enligt några respondenter en mindre bra process. De 
minns hur de förr kunde ringa direkt till CAD-supporten. Det kan vara svårt att beskriva sitt 
problem i telefon men möjligheten att prata med kunnig personal vill de flesta ha. Vid 
problem ska det gå snabbt. Överlag tycker de flesta intervjuade att supporten fungerar bra 
 
Vid användarproblem försöker de flesta respondenter lösa det själva innan de vänder sig till 
en kollega.  

 
”Enkelheten och närheten är nog mer prioriterad.” 

[Produktionstekniker, 2008] 
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De ringer supporten vid tekniska problem, till exempel om de glömt lösenordet för att logga 
in eller om datorn crashar. De ringer väldigt sällan supporten vid användarproblem. En 
konstruktör vet inte var man ska vända sig vid användarproblem. Några tycker det är för lång 
väntetid när de ringer, de vill ha hjälp direkt. Många av de intervjuade vet i dagsläget inte vart 
de ska ringa vid användarproblem. 
 

”Jag ringer inte supporten om jag inte klarar av att rita någonting. Vart ska jag ringa då? 
Den typen av support skulle man behöva.” 

[Konstruktör, 2008] 
 
Många respondenter ser ett stort behov av en utökad användarsupport vid en uppstart av ett 
nytt CAD-verktyg. Vid kurstillfället är det oftast lätt att lösa problemen. 
 
”Sen går man därifrån och går direkt in i väggen när man ska göra något som faller mellan 

stolarna i utbildningsexemplen.” 
[Konstruktör, 2008] 

 
Istället för att ringa support anser IP att det kan vara skönt att ha någon på gruppen att fråga 
om inte utbildningsmaterialet räcker till. Någon som har jobbat ett tag i verktyget och som 
kan svara på enklare frågor som dyker upp. Det kan annars ta lång tid innan de får den hjälp 
de behöver.  
 

”Det väsentliga när man drar igång är att ha någon som ligger före. Det är tungt att rodda 
om man sitter ensam på en grupp.” 

[Konstruktör, 2008] 
 
På en del grupper finns det duktiga användare, Super users, som har jobbat i verktyget flera 
år. När väl den stora massan ska rullas ut och CATIA V4 ska sluta användas tror 
kursdeltagarna att det är nödvändigt att ha kunniga CATIA V5-användare ute på grupperna. 
Det är många väldigt duktiga CATIA V4-användare där ute i verksamheten och när de ska gå 
över till ett helt nytt verktyg kommer mycket problem och frågor att uppstå. Så för att inte 
tappa fart i vad en grupp presterar är behovet av närstöd stort.  
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6 Resultat av enkätstudie 
I det här kapitlet presenteras resultatet från enkätstudien. 
 
6.1 Utbildning 
Är utbildning det bästa sättet att lära sig ett nytt IT-system på? I enkäten föreslogs olika 
utbildningsformer för att se vilken inställning verksamheten hade gentemot dem. I Figur 7 
redovisas det genomsnittliga resultatet för de olika utbildningsformerna.  

 

 
Figur 7 Det genomsnittliga värdet för de olika utbildningsformerna. 

Av figuren går det att utläsa att verksamheten ställer sig mest positiv till att lära sig ett nytt 
IT-verktyg genom utbildning. Resultatet visar vidare att medelvärdet för de lärarledda 
utbildningarna, utbildning och skarpt projekt, är högre än de egenstyrda.  
 
Huruvida användarna känner att de har tid att gå på utbildning frågades i enkäten. Likaså om 
de föredrar att utbildas på heldagar eller halvdagar. I Figur 8 redovisas det genomsnittliga 
värdet. Skillnaden på inställningen till att utbildas halvdagar eller heldagar är stor. Heldagar 
har ett betydligt högre medelvärde.  
 

 
Figur 8 Det genomsnittliga värdet för tid, halvdag och heldag 
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För att se om utbildningen verkligen är relevant för användaren och om den är anpassad till 
deras behov frågades det i enkäten. Resultaten redovisas i Figur 9.  

 

 
Figur 9 Det genomsnittliga värdet för relevans, behov och förväntning 

 
6.2 Lärare 
Eftersom Scania använder sig av både interna och externa lärare, undersöktes det i enkäten 
vilken inställningen till detta är hos användarna. Resultaten visar att de känner sig mer 
positiva till att utbildas av Scanias egna lärare, se Figur 10. 
 

 
Figur 10 Det genomsnittliga värdet för intern och extern lärare 
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6.3 Nöjdhet 
För att ta reda på om och hur motiverad verksamheten är att gå utbildning och hur stödet från 
chefen är har även det frågats i enkäten. Resultaten presenteras i Figur 11. 
 
 

 
Figur 11. Det genomsnittliga värdet för nöjdhet. 

Det är tydligt att verksamheten är motiverad att gå utbildningar och att stödet från chefen att 
gå utbildning upplevs i princip lika starkt. 
 
6.4 Utbildningsprocess 
Enkätfrågorna behandlade även hur respondenterna ställer sig till upplägget runt utbildning 
och möjlighet att påverka utbildning. Resultatet presenteras Figur 12 och visar på att de är 
nöjda med nuvarande tillvägagångssätt. Vidare visar resultaten på att viljan bland 
respondenterna att vara delaktiga och påverka sin utbildning är högre än den ansedda 
möjligheten. 
 

 
Figur 12. Det genomsnittliga värdet för utbildningsprocessen. 
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6.5 Support 
När användaren inte själv har möjlighet att lösa problem behöver de hjälp. Enkätstudien visar 
på att de i viss utsträckning kan arbeta självständigt efter utbildning men fortfarande är i 
behov av support. Resultatet presenteras nedan, i Figur 13. 
 

 
Figur 13. Det genomsnittliga värdet för support. 
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7 Analys 
I det här kapitlet diskuteras resultaten av användar- och enkätstudien. De analyseras gentemot 
nulägesanalysen, teorin och sinsemellan. 
 
7.1 Utbildning 
Under tiden utrullningen av CATIA V5-användare pågår, är det extra viktigt att användarna 
efter sin utbildning kan börja arbeta i verktyget. Utbildningen måste därför vara relevant och 
anpassad till användaren. Det är många användare som samtidigt ska skola om sig till det nya 
IT-verktyget och det kommer att medföra att utvecklingsarbetet på grupperna tappar fart. 
Upplever då många att utbildningen inte var relevant för deras arbetsuppgifter kommer 
mycket support och stöd från kollegor att behövas, vilket tar onödigt mycket arbetstid samt att 
det belastar supporten. Att IT-utbildningar generellt upplevs relevanta och anpassade till 
användaren är också viktigt för att få nöjda och intresserade deltagare. Enkäten visar att 
majoriteten upplever att utbildningar har relevans för det dagliga arbetet och att de är 
anpassade efter behov. I intervjuerna kom det fram att utbildningen av CATIA V5 mest 
kändes anpassad för konstruktörer. Om alla användare ska få ut så mycket som möjligt av 
utbildningen måste den specialanpassas, men det blir svårt. Istället kan övningsuppgifterna 
anpassas mer och kompletteras med ett större utbud av övningsuppgifter, samt uppgifter av 
olika svårighetsgrad, så att de som är snabba och har lätt för sig får lite utmaning och 
möjlighet att lära sig mer. Det möjliggör också att de som har lite långsammare 
inlärningsförmåga får ta det i sin egen takt och inte uppleva att utbildningen är för svår. 
Uppgifterna kan också vara anpassade till användarnas behov så att utbildning blir ännu mer 
relevant. Referensgruppen skulle kunna hjälpa till att utforma uppgifterna eftersom de 
representerar verksamheten inom olika områden. Om uppgifterna anpassas till de olika 
användarbehoven behöver Scania inte ta hänsyn till vilka användare som placeras med 
varandra under de olika kurstillfällena. Att det är övningarna som ska differentieras och inte 
själva undervisningen, är något Herskin [2001] betonar. På det sättet kan användare från olika 
grupper blandas vilket skapar ett bra kontaktnät. Med det sagt bör Scania lägga ner mycket tid 
och omsorg på att utforma bra övningsuppgifter som anpassas till användarnas olika 
arbetsområden. Om det är en grupp som inte har några CATIA V5-användare från tidigare, 
bör minst två användare från den gruppen gå på utbildning vid samma tillfälle. IP menar att 
det är tungt att komma igång att arbeta i ett nytt IT-verktyg själv och skulle därför behöva 
någon annan på gruppen som också arbetar i verktyget. Som det ser ut nu går användarna på 
utbildning efter den ordning de har anmält sig, så för att öka möjligheten att få gå tillsammans 
måste användarna boka in sig till utbildningen samtidigt eller låta chefen göra det åt dem.  
 
Det är inte bara relevansen som är viktig för användaren, utan även att han/hon lär sig 
någonting under utbildningen. Om användaren inte lyckas tillgodogöra sig innehållet innebär 
det liknande problem som tidigare nämnts, samt att samma person kan bli tvungen att gå 
utbildningen en gång till. Det hade enligt ett fåtal IP hänt och för Scania innebär det ett slöseri 
med resurser och förlorad arbetstid. En av de påverkande faktorerna till hur mycket en 
användare lär sig under utbildningen är hur pedagogisk den är. Pedagogiken är viktig för att 
användaren ska kunna tillgodogöra sig så pass mycket att de kan komma tillbaka till sin 
arbetsplats och arbeta självständigt. Alla IP ansåg att det viktigaste vid en IT-utbildning är 
pedagogiken. Under observationsstudien uppmärksammades att IT-undervisningen följer den 
traditionella Hands-On-undervisningen med mycket detaljer och skärmbilder i 
genomgångarna. Enligt Herskin [2001] är det svårt att få användarna att klara sig själv efter 
en utbildning med ett sådant upplägg. Enkäten visar att användarna till viss del kan arbeta 
självständigt efter utbildning men Scania måste arbeta vidare på den delen eftersom det är 
viktigt för Scania att användarna kan klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. 
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Herskin skriver vidare att det inte handlar om att göra läraren bättre, utan att införa nya 
pedagogiska principer. Därför finns det många fördelar för Scania att se över den pedagogik 
som används vid IT-undervisningar. Bättre pedagogik leder till att användarna kan få en bättre 
förståelse för IT-verktyget och lättare kan klara sig på egen hand. Det leder i sin tur till att det 
behövs mindre stöd från kollegor och support och att användaren fortare kan komma igång 
och arbeta.  
 
För att se om användaren har fått en bra förståelse av IT-verktyget kan en lite svårare 
övningsuppgift placeras i slutet av utbildningen. Majoriteten av IP var emot att ha ett prov, 
men genom ett litet självtest ges det en bra möjlighet för användarna att förbättra sin 
förståelse i de delar av verktyget som upplevs svårare. 
 
Majoriteten av IP menade att de tillgodogjorde sig innehållet bra under kursens gång, men att 
de efteråt förlorade kunskapen fort. Utbildningen har enligt dem hamnat fel i tiden. Det här 
verkar ha varit ett stort problem för Scania att användaren inte har kommit igång med IT-
verktyget direkt efter utbildningens slut. Risken finns då att användaren glömmer det de har 
lärt sig, för enligt Granberg [2004] glömmer människan fort det vi initialt har lagt på minnet. 
Därför är det extra viktigt att planera in när användarna behöver utbildningen. När användarna 
har avslutat utbildningen ska de kunna börja arbeta direkt i skarpa projekt och inte ha andra 
arbetsuppgifter som måste avslutas först. Kan de inte börja arbeta skarpt direkt måste de ändå 
kunna skjuta sina arbetsuppgifter åt sidan någon vecka och bara ägna sig åt att fortsätta lära 
sig IT-verktyget. Scania måste avsätta den tiden till alla användare. Även om det innebär att 
pågående arbete blir lidande kommer Scania att tjäna på det i längden, eftersom det 
kommande arbetet kommer att underlättas. Användarna kommer att bli mer självständiga och 
behöva mindre support och stöd efteråt, samt att färre skulle behöva gå repetitionskurser. Ett 
förslag är att användarna får med sig olika övningsuppgifter tillbaka till arbetsplatsen efter 
utbildningen, som de kan fortsätta arbeta själva med.  
 
Eftersom det har varit väntetider på att gå utbildning och i många fall fortfarande är, innebär 
det ett problem för användarna. Det blir svårt att tajma in utbildningen så den passar med 
arbetsuppgifterna, samt att om det dröjer för länge kanske det till och med blir inaktuellt att gå 
utbildningen. Användare som redan kan ett IT-verktyg måste i många fall gå utbildning för att 
få licens att arbeta i det. Det borde finnas ett bättre sätt att kontrollera om de är kvalificerade, 
än att skicka dem på utbildning. Dels är det bättre att de som är i behov av utbildning får gå så 
fort som möjligt och dels är det tråkigt för den användare som redan kan IT-verktyget att gå 
en utbildning i det. En möjlighet för att få en licens skulle kunna vara att gruppchefen intygar 
att de verkligen kan verktyget. 
 
När det är mycket på jobbet och användarna känner att de inte har tid att gå på utbildning, 
kanske halvdagsutbildningar skulle underlätta för dem. Men det visade sig under intervjuerna 
att halvdagar inte var att föredra då majoriteten anser att det blir alldeles för uppstyckat. Det 
styrks även av enkäten att verksamheten föredrar heldagar. För Scaniaanställda som inte 
arbetar i Södertälje, men ändå går utbildning där, underlättas det också för. Scania arbetar bra 
som de gör nu med IT-utbildningar heldagar och det känns inte som att de behöver lägga ner 
tid och resurser på att utforma dem till halvdagar också.  
 
Genom intervjuerna kom det fram att majoriteten av IP inte har så höga förväntningar på 
grundkurser i IT-verktyg.  Enligt Lundmark [1998] skapar kursinformationen vissa 
förväntningar och påverkar därför i hög grad hur deltagaren upplever kursen.  Men bland de 
intervjuade var det inte många som hade läst kursinformationen så noga. De visste redan vad 
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det var för kurs de skulle gå, så i deras fall kanske kollegor och chefen hade större inverkan på 
vilka förväntningar de fick. Alla ansåg däremot att deras förväntningar hade motsvarats och  
et styrks av enkätresultatet. Kursinformationen upplevs vara bra och är inget Scania borde 
lägga energi på för tillfället.  
 
Scania har en bra utbildningsmiljö och mat- och fikapauser anses tillräcklig. Att varje 
kursdeltagare har tillgång till en egen dator är ett måste för att användarna ska få ut så mycket 
som möjligt av utbildningen. Antalet datorer per klassrum begränsar antalet deltagare, varför 
åtta deltagare per lärare och utbildning är ett bra antal. 
 
Alla IP anser att klassrumsundervisning är den utbildningsform som är bäst att lära sig ett nytt 
IT-verktyg genom. Att lära sig genom Super users i skarpa projekt upplevs också som ett bra 
alternativ. Det som är gemensamt för de båda utbildningsformerna är att de är lärarledda och 
det styrks av enkäten att det är de som verksamheten ställer sig mest positiva till. Att lära sig 
genom skarpa projekt med stöd av Super users är ett bra komplement till utbildning och borde 
vara möjligt för alla användare. IT-verktyg lärs för tillfället ut mestadels genom utbildningar 
på Scania. Det är den utbildningsform som de flesta användare känner sig bekanta med och 
kanske är det därför utbildning känns som det självklara valet. Enkäten visar att verksamheten 
inte föredrar att lära sig ett IT-verktyg genom att själv testa sig fram. Det visar också att det är 
viktigt att väntetiderna förkortas så att användarna inte blir tvungna att lära sig på egen hand.  
 
7.2 Lärare 
Inom utbildning har läraren en central roll. Lärarens egenskaper är viktiga för användarnas 
inlärning och motivation. Att läraren är pedagogisk och har en gedigen kunskap inom IT-
verktyget upplevs av majoriteten av IP som de viktigaste egenskaperna. Alla IP är nöjda med 
IT-lärarna och tycker att de har de önskvärda egenskaperna, vilket kan tydas som att Scania 
har bra lärare.  
 
Scania använder sig av både interna och externa lärare till IT-utbildningar. Genom 
intervjuerna kom det fram att för majoriteten av IP spelar det ingen större roll var läraren 
kommer ifrån.  Det finns för- och nackdelar med bägge, så det är den bäst lämpade läraren 
som ska undervisa. Enkäten skiljer sig lite, då verksamheten har en mer positiv syn på interna 
lärare. Den största nackdelen för externa lärare var enligt IP att de inte har insyn i Scanias 
arbetssätt. I och med att konsulterna som utbildar i CATIA V5 nu utbildas i Scanias arbetssätt 
minskar den nackdelen. För att minimera nackdelen att lärarna inte finns kvar i verksamheten 
efter utbildning, kan konsulterna sitta ute i verksamheten och ge närstöd till användarna de 
dagar de inte undervisar. De har en stor kunskap om CATIA V5 och under utrullningen skulle 
det vara en stor fördel för användarna att ha det extra stödet på plats.  
 
7.3 Nöjdhet 
Stödet från den närmsta chefen i att gå utbildning upplevs som starkt enligt de tillfrågade. 
Enligt enkätresultatet är det tydligt att användarna är väldigt motiverade att gå utbildning. Det 
är tydligt att Scania arbetar mycket bra med att motivera sina anställda. 
 
Vidare visar intervjuresultatet att det är väldigt viktigt och motiverande med en chef som 
uppmärksammar arbetet. Däremot är det inte alla som får en motivering till varför de ska gå 
en utbildning. Det varierar mellan grupperna hur cheferna är och många upplever att de 
obligatoriska kurserna inte alltid är så motiverande att gå på.  
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Vid den organisationsförändring som pågår på Scania, bytet till CATIA V5, upplever IP 
acceptansen större på R&D än P&P. Det beror främst på att utbildningen är mer anpassad till 
R&D och att den inte tillgodoser P&P:s behov. För att öka acceptansen i hela verksamheten 
bör Scania bättra på och använda fler forum vid informationsspridning. Informationen om 
organisationsförändringen har varit bristfällig, vilket på sina håll har resulterat i motstånd.  
 
7.4 Utbildningsprocess 
Både användarstudien och enkäten visar att användarna är nöjda överlag med nuvarande 
tillvägagångssätt på Scania. De arbetar i rätt riktning för att underlätta informationsspridning 
och anmälan till utbildning.  
 
Anställda på Scania kan få information om utbildningar på flera olika sätt. Det vanligaste är 
att den anställde själv söka information om utbildningar på den interna utbildningsportalen. 
Eftersom utbildning och kompetensutveckling uppskattas och uppmanas bör det finnas flera 
enkla kanaler för de anställda att hitta information. Analysen av intervjuerna visar att det 
uppfattas som lätt att hitta information om utbildningar. Genom att ha en utarbetad 
studievägledning finns möjlighet att få stöd och hjälp vid val av utbildning som passar tjänst 
och arbetsuppgifter. Om det finns en aktuell utbildningskatalog i varje fikarum kan de 
anställda bläddra i den. Det viktiga är tillgången till information och ju fler tillgängliga forum 
desto bättre. [Kotter, 1998] 
 
Vid tiden för examensarbetet används en och samma, pappersbaserade utvärderingsblankett 
för alla utbildningar på Scania. Det innebär vid sammanställning stort administrativt 
merarbete för samtliga kurskoordinatorer. Genom att göra utvärderingen datorbaserad skulle 
det avlasta kurskoordinatorn. Vidare är utvärderingen placerad som sista moment i kursen. IP 
menar att deltagaren ofta är trött vid slutet av en intensiv kurs och att de därför skyndar 
igenom den. Enligt Herskin [2001] går det inte att diagnostisera en utbildning genom en 
utvärdering i samband med den. Det innebär istället att deltagaren momentant utvärderar 
utbildningen och vad han/hon egentligen har lärt sig är svårt att säga. Genom att ha en 
utvärdering efter tre till sex månader kan användaren utvärdera kursen på nytt utifrån hur 
arbetet i IT-verktyget har gått sedan avslut. Det styrks av teorin [Lundmark, 1998] som menar 
att användarna måste ha haft en reell möjlighet att använda, pröva och vidareutveckla 
kunskaperna. Användaren kommer då förmodligen ha en annan syn på kursen. Utvärderingen 
borde då bestå av mer riktade frågor för att få ut något av resultatet.  
 
Scania gör ingen uppföljning på utbildningar, vilket resulterar i att de enda åsikterna om 
utbildning som kommer fram är genom utvärderingen. I användarstudien kan dock fastställas 
att det inte behövs någon uppföljning. De flesta av de intervjuade har på grund av hög 
arbetsbelastning inte tid för en uppföljning i form av ett möte där utbildningen diskuteras. IT-
seminarier kan då vara ett bra extra stöd där ett stort antal användare kan få hjälp med sina 
faktiska arbetsuppgifter och få svar på sina frågor. För att den här typen av hjälp ska fungera 
måste de finnas någon som håller i seminarierna och det skulle kunna vara en Super user. 
Närvaron bör vara frivillig men att ha någon form av anmälningslista vore bra. För att inte 
tappa fart vid den stora utrullningen av CATIA V5 skulle den här typen av uppföljning passa 
bra. Sedan kan antalet tillfällen fasas ut när fler och fler användare börjar behärska 
programmet. Även Herskin [2001] föreslår hemuppgifter och arbetsseminarier som ett 
komplement till utbildningen vilket underlättar den fortsatta inlärningen efter utbildning. 
 
Vid utbildningsutveckling använder Scania idag referens/maintenance-grupper för att få med 
verksamhetens åsikter. Majoriteten av de intervjuade vill och känner inte att de kan påverka 
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sin egen utbildning. Enkätresultatet påvisar en något högre vilja i organisationen att påverka, 
än känslan av möjligheten att påverka. Scania bör uppmuntra fler anställda att påverka 
utbildningen. Även här är kommunikationsvägarna viktiga och därför bör både kurstillfälle 
och representanterna i referensgrupperna användas för att nå ut till övriga användare. Det är 
oftast arbetsbelastningen som avgör huruvida användarna vill/kan påverka. Med det sagt så 
arbetar Scania i rätt riktning med att fånga upp verksamhetens åsikter för att förbättra 
utbildning. 
 
7.5 Support 
IP vill ha direktsupport vid användarproblem. Att det dröjer upp till en dag innan användaren 
får hjälp innebär problem för Scania eftersom arbetet stannar av. Att användarna hellre vänder 
sig till kollegor för att få hjälp är ett tecken på att det är viktigt med snabb support. Om Scania 
vill att användarna ska registrera sina problem och använda sig av supporten, måste supporten 
ge snabbare hjälp än vad den gör idag. En del IP visste inte att supporten gäller 
användarproblem utan trodde att det enbart gäller tekniska problem. Scania måste bli bättre på 
att informera sina användare om var de ska använda sig vid problem. En bra start är att 
informera vid utbildningstillfället.  
 
Det är svårt för användarna att komma ihåg allt efter en utbildning och då är det bra att ha 
någon att fråga på gruppen om materialet inte räcker till. Eftersom det finns många användare 
som ska börja arbeta i CATIA V5 samtidigt, kommer mycket problem och frågor att dyka 
upp. För att arbetet inte ska tappa fart vid övergången kommer det finnas ett stort behov av 
närstöd. Att då ha en kunnig användare på varje grupp som är lätt att tillgå vid 
användarproblem kommer att vara väldigt avgörande för hur lyckad utrullningen blir. Att det 
idag bara finns 13 officiella Super users för CATIA V5 är alldeles för lite. Det finns redan 
kunniga CATIA V5-användare på många grupper som fungerar som Super users men inte 
klassas som det officiellt. Eftersom det inte finns officiella Super users på varje grupp vet inte 
alla användare var de ska vända sig vid användarproblem. Det blir lätt att användaren vänder 
sig till en kollega för hjälp istället. Scania måste därför införa en större grupp officiella Super 
users. 
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8 Diskussion 
I det här kapitlet förs en diskussion kring metod och utförande samt kring resultatet. För 
diskussion har tre delar från examensarbetets arbetsprocess, se figur 2, valts ut. 
 
Teoristudie 
Den inledande teoristudien upplevdes ta för lång tid, men eftersom den är tänkt att utgöra en 
stor del av examensarbetet var disponerad tid rimlig. Utbildning är ett brett område och den 
ursprungliga uppdragslydelsen användes som utgångspunkt vid sökandet efter 
referenslitteratur. Det var svårt att välja ut vad som skulle undersökas vilket drog ut på tiden 
vilket gjorde att avgränsningarna sattes sent. Det begränsade dock inte arbetets gång utan 
möjliggjorde en öppnare approach. Eftersom nulägesanalysen gick bra och gav en tydlig bild 
av situationen var det lättare att efter den att välja ut litteratur som passade syfte och mål, men 
även att göra rimliga avgränsningar och val av metoder.  
 
Användarstudie 
Vid användarstudien valdes IP utifrån en deltagarlista för CATIA V5 grundkurs. Med endast 
listan som underlag var det svårt att hitta IP som aktivt arbetade i CATIA V5. De inledande 
intervjuerna gav därför otillräckliga resultat. IP valdes sedan ut mer kritiskt efter befattning 
och arbetsuppgifter vilket resulterade i både bredare och djupare intervjuresultat. Mycket tid 
lades ner på att utforma intervjuguiden och den kändes genomarbetad och bra. Frågorna 
täckte in de delar som skulle utredas. Intervjuguiden har varit direkt avgörande för resultatet 
av användarstudien eftersom den avspeglade problemområdet och möjliggjorde jämförelse av 
resultaten.  
 
Enkätstudie 
När det väl beslutades att genomföra enkätstudien pågick användarstudien för fullt och 
parallellarbetet blev mer omfattande än beräknat. Enkätarbetet gick dock bra tack vare 
balansen i arbetsfördelningen med användarstudien.  
 
Enkäten blev för lång och omfattande. Områden som inte berörde examensarbetet tog för stor 
plats. Frågorna upplevdes invecklade och många respondenter förstod inte syftet med vissa 
områden och varför de hade valts ut för att genomföra enkäten. I informationsbrevet kunde 
det ha motiverats tydligare vad enkätresultatet skulle användas till. Om en enkät enbart 
baserad på utbildningsfrågor gjorts hade längden minskat och troligtvis svarsfrekvensen ökat. 
Men om resultatet hade blivit annorlunda kan endast spekuleras i. Att enkäten hade bra 
svarsfrekvens tyder ändå på att genomförandet lyckades och att den information och de 
påminnelser som skickades ut gav resultat. Det kan även tolkas som att verksamheten tycker 
utbildningsfrågor är viktiga. 
 
Urvalet av respondenter för CATIA V4-användare gjordes vid endast ett tillfälle. Hade det 
gjorts vid flera tillfällen hade antalet potentiella respondenter förmodligen ökat, men sett till 
det totala antalet och svarsfrekvensen känns enkätstudien väldigt lyckad. 
 
Alternativa metoder 
Vid val av metod kom även benchmarking upp som alternativ. Att studera hur andra företag 
genomför utbildning hade varit ett bra komplement till examensarbetet. Den här typen av 
studier har säkert förekommit på andra företag och hade därför bidragit till en starkare analys. 
Men på grund av att fokuseringen hamnade på Scanias användare av IT-verktyg valdes 
benchmarking bort och metoder där författarna kom i kontakt med användarna valdes istället. 
De valda metoderna kändes bättre för att kunna uppnå syftet med examensarbetet. 
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9 Slutsats 
Scania har ett brett utbud av utbildningar vilket möjliggör hög kompetensutveckling. För att 
de anställda ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det viktigt att den är anpassad 
till deras arbetssätt. När det gäller IT-utbildningar arbetar Scania i rätt riktning med att 
anpassa utbildningarna. För att anpassningen ska bli ännu bättre borde övningsuppgifterna 
anpassas mer efter användarnas arbetsområden, vilket gör att ett större utbud av uppgifter 
behövs. De borde också vara av olika svårighetsgrad för att alla användare ska känna att 
utbildningen var givande. Scanias externa lärare utbildas i Scanias arbetssätt, vilket minskar 
nackdelen med att använda sig av konsulter. För CATIA V5 är det bra och helt nödvändigt 
inför utrullningen hösten 2008. Därmed inte sagt att Scania enbart ska utbilda sina konsulter, 
utan det är minst lika viktigt att de interna lärarna får vidareutbildning eftersom verksamheten 
har ett stort förtroende för dem. 
 
För att öka förutsättningen att användaren ska kunna arbeta mer självständigt efter utbildning 
bör pedagogiken för IT-utbildningar ändras. Scania måste också ge varje användare tid att 
efter utbildning fortsätta lära sig verktyget själv. Andra arbetsuppgifter får skjutas åt sidan och 
användaren måste avsätta tid till att enbart arbeta i verktyget, antingen genom 
övningsuppgifter eller skarpa projekt.  
 
Scania bör fortsätta använda sig av lärarledda utbildningar för IT-verktyg. För att användarna 
inte ska behöva lära sig verktygen själva är det viktigt att Scania arbetar på att få ner 
väntetiderna på utbildningarna. För de som redan gått har utbildning har den vid flera tillfällen 
hamnat fel i tiden. Det är därför extra viktigt att Scania planerar in utbildningen efter 
användarnas behov. 
 
Eftersom det inte finns någon uppföljning av IT-utbildningar är det svårt för Scania att veta 
vad och hur mycket användarna har lärt sig vid utbildningstillfället. Förutom den utvärdering 
som görs i samband med utbildningen borde därför en till utvärdering göras tre till sex 
månader efter utbildningen. Där ska det utredas hur det går och har gått för användarna i det 
dagliga arbetet med IT-verktyget, samt vilka problem som har dykt upp. 
 
Scania lyckas väldigt bra med att motivera sin personal till att gå utbildning. De bör fortsätta 
erbjuda och utveckla det stora utbud av utbildningar de har. 
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10 Rekommendation 
IT-generella förbättringsförlag för Scania: 

• Scania bör fortsätta ha lärarledda utbildningar för IT-verktyg. I synnerhet de tyngre 
verktygen som CATIA och LayCAD. 

• E-learning kan användas som ett komplement till IT-utbildningar vid repetition och 
vid enklare fortsättningskurser. 

• Pedagogiken vid IT-utbildningar bör ses över, med avseende på upplägget. Detaljer 
och skärmbilder vid genomgångarna bör undvikas.   

• Erbjud ett större utbud av övningsuppgifter med olika svårighetsgrader som täcker in 
olika användares behov. 

• Fortsätta utbilda konsulter i Scanias arbetssätt men glöm inte de interna lärarna. 
• Efter utbildning måste tid avsättas för användarna att fortsätta lära sig IT-verktyget, 

antingen genom övningsuppgifter eller genom skarpa projekt. Andra arbetsuppgifter 
får nedprioriteras.  

• Bättre planering av utbildningstillfällen så att användarna får gå utbildningen när de 
behöver den.  

• Datorbasera utvärderingen för att avlasta utbildningsadministratören samt underlätta 
sammanställningen. 

• Dela ut utvärderingen inför eller under sista dagen för utbildning. Det ger mer tid för 
deltagaren att fylla i den och reflektera över frågorna.  

• Förklara vad utvärderingen används till för att få en bättre återkoppling till 
utbildningen. 

• Gör en till utvärdering tre till sex månader efter utbildningen där det utreds hur det går 
och har gått för användarna i det dagliga arbetet med IT-verktyget. 

• Skapa en personlig databas där avslutade kurser registreras och intyg läggs upp. Där 
ska även de anställda kunna se vilka utbildningar de är anmälda till samt vilka datum 
eller plats i kön de har vid intresseanmälan. 

• Tydligare information om vad användarna bör göra och vem de ska vända sig till vid 
användarproblem. 

• Använd fler forum för informationsspridning om all utbildning:  
o Placera en tryckt och aktuell utbildningskatalog på varje grupp. 
o SYO för stöd vid val av utbildning. 
o Referensgrupperna bör användas mer effektivt, genom specifika direktiv från 

utbildningsansvariga för respektive IT-verktyg. 
 
CATIA V5/ENOVIA-specifika förbättringsförslag: 

• Inför CATIA-seminarier ett par gånger i månaden beroende på antalet användare på 
gruppen. Seminarier kan vara ett bra extra stöd där ett stort antal användare kan få 
hjälp med faktiska uppgifter och svar på frågor. Frekvensen på seminarierna kan sedan 
sänkas med tiden då fler användare blir bättre.  

• Få fram fler Super users för att inte tappa för mycket fart vid utrullningen. Officiella 
Super users bör finnas på samtliga grupper samt information om var de sitter. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide användare 
 

1. Kort beskrivning av IP 
a. Namn 
b. Vart i organisationen arbetar du? 

 
Arbetsgång 

2. Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
3. Vilka IT-verktyg i utvecklingssyfte använder du mest i ditt dagliga arbete? 

a. Vilka användningsområden (skapa, visualisera, bryta ner) 
4. Har du gått utbildning i de verktyg du använder? 

a. När? 
 

Utbildningar 
5. Hur relevant var kursen om man ser till ditt dagliga arbete?  

a. Om inte: hade du klarat dig utan kursen? 
6. När du läste kursinformationen kände du att du behövde kursen för att kunna utföra 

dina dagliga arbetsuppgifter? 
a. Motsvarade informationen innehållet i kursen? 

7. Vilka förväntningar hade du på kursen och hur motsvarades de? 
8. Hur väl var kursinnehållet/undervisningen anpassat till dina datorkunskaper? 
9. Hur upplever du att du tillgodogjorde dig kursinnehållet?  

a. Vilka faktorer var bidragande till det? (lärare, motivation etc.) 
10. Om man nu vill ha utbildningen anpassad till ditt arbetssätt, finns det något bra sätt att 

göra det på?  
a. Nej: Ser du ingen förbättringspotential? 

11. Definiera vad du tycker är en bra lärare. Vilka egenskaper? 
12. Hur möter dagens IT-lärare den bilden? (Finns det något som saknas?) 
13. Vilka för- och nackdelar ser du med att Scania använder: 

a. Externa lärare 
b. Interna lärare 
c. Super users 

i. Har du haft nytta av någon? 
14. Vad tycker du är ett bra kursupplägg? (Absolut måste/önskvärt/irrelevant) 

a. Blandning mellan teori och praktik? Heldagar eller halvdagar? Allt i ett sträck 
eller utportionerat?  

b. På vilket sätt skulle man kunna testa hur mycket man lärt sig under kursen. 
15. Genom vilken undervisningsform vill du lära? För och nackdelar 

a. Klassrumsundervisning, e-learning, sitta i en grupp med en Super user, talbok 
b. Finns det grupperingar på din avdelning som har större/annorlunda behov av 

utbildning? Vilka behov? 
 

Nöjdhet 
16. På vilket sätt får du information om utbildningar? (mail, chefen, intranätet)  
17. Hur ser du på din närmsta chefs roll i stödet att gå utbildning? 
18. Hur motiverade din chef/ledning att du skulle gå utbildning? 
19. Hur motiverad var du att gå utbildningen? 
20. Hur blir du motiverad i ditt dagliga arbete? 
21. Hur vill du bli motiverad? (varför) 
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Utbildningsprocessen 
22. Vad tycker du om nuvarande tillvägagångssätt? Från information – anmälan - 

kursstart/avslut – utvärdering - (uppföljning)? 
a. Känner du att du är uppriktig och tar dig tid att fylla i utvärderingen i samband 

med kursavslutet eller vill du bara där ifrån då? 
b. Vet man i samband med kursavslutet om kursen var bra eller inte? 
c. Kunde du när du kom tillbaka till din arbetsplats börja tillämpa det du lärt dig 

direkt eller stötte du på problem? 
23. På vilket sätt vill du vara med och påverka din utbildning? 

a. Skulle det vara bra med någon uppföljning efter att man arbetat med verktyget 
ett tag och när man ser var kursen brister? 

i. Vad skulle den uppföljningen kunna bestå av? 
24. På vilket sätt skulle användaren kunna göras delaktig i utbildningsprocessen. Avser 

allt från idé om utbildning – utveckling av kursinnehåll – kursen – förvaltning.  
 

IT/IS-verktyg 
25. Vad tycker du om att byta från v4 till v5? 
26. Hur motiverades bytet av ledningen? 

 
Support 

27. Hur definierar du support? 
28. Vad gör du när du kör fast? 
29. Hur stort behov av support anser du att du har av support: 
30. Hur fungerade supporten efter avslutad kurs? 
31. Hur tycker du att supporten fungerar idag? 
32. På vilket sätt skulle den kunna göras bättre?  

 
33. Vad tycker du om utbildningsmiljön? Antalet raster? Matutbud? 
34. Har du några förbättringsförslag allmänt eller andra åsikter? 

 
 


