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Abstract 

Skanska 21 is a student program for university students. The program runs for a year and a half 

parallel to university studies. It is aimed at those studying a few specific master engineering 

programs at Lund University, Royal Institute of Technology (KTH), Chalmers University of Technology 

or Luleå University of Technology. The program consists of a number of program meetings such as 

company presentations, a boarding school week, rhetoric training and project visits. 

The aim of the project is to evaluate the Skanska 21 student program. This has been done by 

conducting a study on how the program is designed, how it is implemented and the results it 

produces. Finally, some suggestions on how to improve the program have been made. The survey 

was conducted using interviews and questionnaires to persons within the Skanska 21 management 

and current and former Skanska 21 students. 

The theoretical aspects presented in the report focus on the theories of mentoring, experiential 

learning, employer branding and professional development. The findings show that the formal 

objectives that have been set for Skanska 21 are met to a large extent. 

Keywords: Skanska 21, Skanska, student program, trainee, executive recruitment, employer 

branding, experiential learning, learning, mentoring, professional development. 

Sammanfattning 

Skanska 21 är ett studentprogram för studenter som bedriver universitetsstudier och pågår i ett och 

ett halvt år parallellt med studierna. Programmet riktar sig till de studenter som går några få utvalda 

civilingenjörsprogram vid Lunds Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers 

Tekniska Högskola eller Luleå Tekniska Universitet. Programmet består av ett antal programträffar 

bestående av bland annat företagspresentationer, en internatvecka, retorikutbildning och 

projektbesök. 

Syftet med examensarbetet är att genomföra en fallstudie av studentprogrammet Skanska 21. Detta 

har gjorts genom en studie av hur programmet är konstruerat, hur det genomförs och vilket resultat 

det ger. I rapporten finns förslag på förbättringsmöjligheter. Undersökningen har genomförts med 

hjälp av intervjuer och enkäter till personer inom Skanska 21:s ledning samt nuvarande och före 

detta adepter. 

De teoretiska aspekterna som presenteras i rapporten fokuserar på teorier kring mentorskap, 

upplevelsebaserat lärande, arbetsgivarvarumärke och kompetensutveckling. Slutsatserna visar att de 

formella målen som sätts upp för Skanska 21 uppfylls till stor del. 

Sökord: Skanska 21, Skanska, studentprogram, traineeprogram, kompetensutveckling, 

chefsrekrytering, arbetsgivarvarumärke, upplevelsebaserat lärande, lärande, mentorskap. 
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Förord 

Det här är resultatet av ett examensarbete inom ramen för programmet Civilingenjör & Lärare på 

Kungliga Tekniska Högskolan som du håller i din hand eller läser på din skärm. Examensarbetet har 

genomförts på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande på Kungliga Tekniska 

Högskolan, Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet och Skanska Sverige 

AB i Solna. Arbetet inleddes under våren och sommaren 2011 och avslutades under hösten 2013.   

Vi har framförallt lärt oss att arbeta tillsammans och bygga upp ett större projekt från grunden. Att 

samarbeta två personer har helt klart haft sina fördelar. Även de gånger vi varit oense har det gett 

oss energi att fortsätta och göra stycke för stycke, kapitel för kapitel och hela rapporten till något 

bättre. Skanska 21 som studentprogram och studentprogram i allmänhet är vi nu experter på och det 

har varit en fantastiskt rolig utmaning att undersöka alla delar.   

Vi lockades båda av att börja arbeta innan examensarbetet var klart i sin helhet vilket ledde till att 

det blev kraftigt försenat. Examensarbetetströtthet är något som drabbar många studenter inklusive 

oss men nu kan vi äntligen presentera vårt arbete och det har varit förvånansvärt lätt att fortsätta 

arbetet där vi stannade av 2011.  

Vi vill tacka våra handledare Anna-Karin Högfeldt på KTH och Jonas Gustafsson på SU som har gett 

oss nya infallsvinklar vi själva inte skulle funnit och tydligt pekat ut i vilken riktning vi ska ta 

examensarbetet. Vi vill även tacka Khalid El Gaidi, vår examinator, som under hela arbetets gång har 

tagit en aktiv roll i processen, ett åtagande som långt ifrån alla examinatorer gör men som skulle 

underlätta för många universitetsstudenter. Alla som varit inblandade och behjälpliga på Skanska är 

vi skyldiga ett stort tack. Utan ert stöd, både som informanter och som kontaktpersoner, hade inget 

av uppsatsen varit möjligt. Ett speciellt tack vill vi rikta till Emma Sandholm, vår externa handledare 

på Skanska.   

Tack till Göran Hamrin som med sin expertis inom artikelsökning och referensförfattande har utbildat 

oss i viktig men ibland snårig värld inom akademien.  

 

 

John Kåberg och Malin Stålbrand 

Kista 7 september 2013 
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1 Inledning 

Ett nytt sätt att attrahera universitetsstudenter till chefs- och specialisttjänster har växt fram de 

senaste tio åren. Genom att redan under studentens studier erbjuda insyn i företaget, 

kompetensutveckling och ett unikt nätverk är idén att studenten inte ska kunna motstå att ta en 

anställning på företaget. Konceptet ger vinst för båda parter, företaget får kontakt med framtida 

potentiella arbetstagare och studenten kan tidigt i sin utbildning försäkra sig själv en sommarpraktik 

och examensarbete på ett företag som är relevant för utbildningen. Även om en anställning efter 

programmet inte är utlovat är möjligheterna stora att studenten långt innan examen har en 

anställning klar. Vi väljer att kalla dessa program för studentprogram, främst för att de löper parallellt 

med studenternas universitetsstudier, men även för att de har många likheter med redan 

existerande traineeprogram. Rapporten djupdyker i Skanska 21, ett studentprogram som Skanska 

grundade 1996. Vi beskriver de formella målen som Skanska kopplat till programmet och undersöker 

hur väl dessa mål uppfylls. För att analysera studentprogrammen har vi studerat några relevanta 

teorier som sedan används i analysen.  

2  Bakgrund 

I den här delen av rapporten beskrivs Skanska som företag och programmet Skanska 21 för att du 

som läsare ska få en förståelse för bakgrunden till grundandet av Skanska 21. En stor del av vår 

beskrivning är baserat på information från hemsidor, broschyrer och intervjuer med tidigare 

projektledare och grundare av Skanska 21. Informationen som kommer från broschyrer och hemsidor 

kan vara delvis bristfällig eller tillfällig. Dock har arbete gjorts för att kunna verifiera informationen så 

gott som möjligt.  

2.1 Skanskas historia 

Skanska har sin bakgrund i AB Skånska cementgjuteriet som grundades 1887 av Rudolf Fredrik Berg 

(Eriksson, 2008). Under 1900-talet genomförde Skanska delar av infrastrukturprojekt i Sverige såsom 

vägar, bostäder, kraftanläggningar och kontor. Företaget har under en längre tid arbetat på en 

internationell marknad och intensifierade sin internationella verksamhet under 50-talet och 1971 

etablerade sig Skanska i USA som nu är det största verksamhetsområdet för företaget. På grund av 

den allt större verksamheten utomlands bytte koncernen 1984 namn till Skanska från AB Skånska 

cementgjuteriet.  I dagsläget är verksamheten koncentrerad på produktion av bostäder, 

kommersiella fastigheter och infrastruktur på vissa utvalda marknader. Skanska listades på 

stockholmsbörsens A-lista 1965. (Webbsida: Historia - Kort om Skanska, 2011) 
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2.2 Så tillkom Skanska 21 

Under 1990-talet genomgick Skanska stora organisatoriska förändringar. Storleksmässigt var bolaget 

lika stort som idag med drevs annorlunda. Bland annar var verksamheten i USA var betydande redan 

då men den delen av företaget var inte anknuten till den svenska verksamheten. På Skanskas 

personalavdelning, HR-avdelningen, märkte de ansvariga att nyexaminerade studenter inte hade så 

stort intresse för att ha Skanska som arbetsgivare. Det låga intresset insåg ledningen skulle leda till 

problem med att tillsätta framtida chefs- och specialistpositioner, Skanska skulle alltså få brister i 

chefsförsörjningen. För att åtgärda det förutspådda chefsförsörjningsproblemet behövde företaget 

attrahera personer med potential att ta ledande positioner i framtiden. Skanska ville profilera sig 

tydligare mot studentgrupper för att på så sätt locka fler personer att söka sig till företaget. 

Effekterna av detta skulle bli att chefrekryteringsproblemet löstes samt att Skanska skulle ses som en 

mer attraktiv framtida arbetsgivare bland studenter. Förslaget till lösning på problemet blev att 

starta ett program som främst marknadsförde Skanska som arbetsgivare men även fungerade 

förberedande för de antagna inför kommande yrkesliv. När studenter sedan sökt och genomfört 

programmet var tanken att de ansvariga skulle plocka ut dem med störst chefspotential och anställa 

dessa. Denna lösning utvecklades till Skanska 21. Skanska har en vision om att vara ett företag där 

chefer och ledande personer har stor nytta av egna erfarenheter från hur hela arbetsledet fungerar. 

De flesta på företaget ska alltså arbeta på så många olika nivåer som möjligt inom organisationen. Ett 

avslutat Skanska 21 program är tänket att vara ett avstamp i den framtida karriären på Skanska.  

2.3 Skanskas organisation 

Skanska bedriver idag sin verksamhet i flera olika länder och har ca 56 000 anställda. Företaget är 

uppdelat enligt figur 1 nedan. Det styrs övergripande av Skanskas koncernledning och under dem 

finns Skanska Financial Services och Koncernstaber. Skanska har i sin tur olika affärsenheter som i 

figuren representeras av en ljusblå fyrhörning. Skanska Sverige, Skanska Norge, Skanska Finland och 

så vidare är individuella affärsenheter som drivs från respektive land och Skanska 21 är en del av 

affärsenheten Skanska Sverige.  
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Figur 1 - Skanskas Organisation (Internt dokument: Om Skanska Sverige, 2008) 

2.3.1 Skanska Sverige 

Skanska Sverige AB är den största affärsenheten i Skanska-koncernen. Skanska Sverige AB är i sin tur 

uppdelat enligt figur 2 i Asfalt och betong, Väg och anläggning, Hus, Ekonomi, HR, Verksamhetsstöd 

samt Juridik och Marknad. Avdelningen Juridik och Marknad fungerar som stöd åt de övriga 

avdelningarna.  Inom affärsenheten arbetar cirka 9 400 personer och verkställande direktör är 

Anders Danielsson. (Webbsida: Skanska - Organisation, 2011) 

Skanska Financial Services Koncernstaber 

Koncernledning  (Senior Executive Team) 

Residential Development Commercial Development Infrastructure Development Construction   

Skanska Finland  

Skanska UK 

Skanska Latin America  

Skanska USA Civil 
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Utveckling Norden 

Skanska 
Infrastrukturutveckling 

Skanska Sverige 

Skanska Poland 

Skanska Czech Republic 

Skanska Kommersiell 
Utveckling Europa 

Skanska Bostadsutveckling  
Norden 

Skanska Norge 

Skanska Commercial 
Development USA 
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Figur 2- Skanska Sveriges Organisation (Internt dokument: Om Skanska Sverige, 2008) 

2.4 Skanska 21 - struktur 

Skanska 21 är ett studentprogram för studenter som bedriver universitetsstudier. Det pågår i ett och 

ett halvt år parallellt med studierna. Programmet startar under våren av det näst sista året av 

studentens studier och pågår fram till examen året därpå. De studenter som kan söka till 

programmet måste gå Väg och Vatten, Lantmäteri, Samhällsbyggnad, Arkitektur och Teknik eller 

Civilingenjör Arkitektur vid Lunds Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers 

Tekniska Högskola eller Luleå Tekniska Universitet. I studentprogrammet sker träffar både på 

nationell nivå och lokalt, där de lokala träffarna är lokaliserade till universitetsorterna eller i närheten 

av dem.  

Programmets träffar har fokus på utbildning, företagspresentationer och personlig utveckling. 

Skanska 21 är ett svenskt program som drivs av Skanska Sveriges HR-avdelning och sker i samarbete 

med Skanska Sveriges avdelningar Asfalt och Betong, Väg och Anläggning samt Hus, se figur 2. En 

person som genomgår programmet Skanska 21 benämns av Skanska för 21:a men vi kommer i 

rapporten benämna dessa personer som adepter. 

2.4.1 Skanska 21 - syftet och mål 

Programmet Skanska 21 beskrivs i dokumentet Projektplan för Skanska 21. Projektplanen är ett 

internt dokument där programmets syfte och mål samt vilka som driver programmet beskrivs.  

Ledning 

Asfalt och Betong 
Regioner: 
Asfalt 
Betong 
Bergmaterial 
Infraservice 

Väg och 
Anläggning 
Regioner: 
Väg och Anl Norr 
Väg och Anl 
Sthlm/Mälardalen 
Väg och Anl Väst 
Väg och Anl Sydost 
Väg och Anl Syd 
Grundläggning 
Stora Projekt 
Hallandsås 

Hus 
Regioner: 
Hus Norr 
Hus Sthlm Nord 
Hus Sthlm Syd 
Hus Sthlm Ombygg 
Hus Sydost 
Hus Väst 
Hus Göteborg 
Hus Syd 

HR 
Supportfunktion 
Förhandlingar och 
avtal 
Kommunikation 
Kompetenscenter 
Ledarförsörjning 
Linjestöd HR 

Juridik 
Marknad 
Green Business 

Ekonomi 
Supportfunktion 
Affärsstöd 
Linjestöd ekonomi 
IT 
Projektutveckling 
Redovisning 
Risk Management 
Verksamhets-
arkitektur 

Verksamhetsstöd 
Supportfunktion 
Arbetsmiljö/ 
Säkerhet 
Inköp 
Kalkyl 
Miljö 
Produktion 
Teknik och 
projekteringslednin
g 
Installation 
Maskin 
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Projektplanen uppdateras inför varje ny omgång, oftast är det mindre saker som nya namn på 

ansvariga som justeras. Syften och mål presenteras i projektplanen och är uppdelade efter vilka 

syften programmet har för Skanska och för studenterna.  

I den interna projektplanen för 2010 års omgång av Skanska 21 presenteras programmet enligt 

följande: 

Syftet för Skanska 

 att attrahera de bästa studenterna med utvecklingspotential 

 att förse Skanska med 270 ECTS1-kandidater (tidigare 180 p-kandidater) till chefs- och 
specialisttjänster 

 att stärka Skanska som varumärke 

Syftet för studenten 

 att lära känna Skanska som ett framtidsföretag 

 att få inblick i Skanskas olika verksamhetsområden 

 att få en bild av framtida aktuella arbetsroller inom Skanska 

 att programmet skall erbjuda personlig utveckling 

 att stärka sin kompetens genom att omsätta teori till praktik 

 att bygga nätverk inför framtiden 

Målsättningen med Skanska 21 är 

 att skapa en strategisk rekryteringskälla av framtida chefs- och specialistkandidater 

 att 90 % av de positivt värderade deltagarna skall erbjudas anställning på Skanska 
(Internt dokument: Projektplan Skanska 21, 2010) 

2.4.2 Skanska 21 – struktur och genomförande 

För att få en övergripande bild av hur programmet är upplagt presenteras nedan en årsplan, med en 

kortare beskrivning av alla moments aktivitet och innehåll.  

 

                                                           

1
 1 ECTS motsvarar 1 hp (högskolepoäng) i Sverige. Många civilingenjörsprogram består av 300 hp. 
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Figur 3 – Skanska 21 

Faddermöte: Alla adepter i programmet Skanska 21 får en fadder tilldelad sig. Faddermötet är en 

lokal träff, i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå, med syfte att fadder och adepter skall bekanta sig 

med varandra. Programmets punkter och riktlinjer för fadderskapet gås igenom. Adepterna får även 

möjlighet att i smågrupper samtala med anställda på Skanska. Efter träffen brukar adepten och 

faddern äta lunch och göra en rundvandring på det lokala kontoret.  

Startmöte: En tvådagarsträff i Stockholm för alla adepter. Under träffen sker en presentation av 

Skanska och företagets verksamhet, värderingar och syn på ledarskap. Adepterna får även en 

presentation av olika yrkesroller inom Skanska samt en presentation av ett för Skanska aktuellt 

ämne. Under de två dagarna genomförs även så kallade uppbrytningsövningar med deltagarna. 

Adepterna får göra övningar som att skrika, springa runt i rummet, sitta på varandra och andra 

fysiska övningar vilka är tänkta att bryta upp de sociala barriärerna mellan deltagarna. Konsulten som 

leder övningarna återkommer under internatveckan som beskrivis i nästa punkt i programmet. 

Programmomentet genomförs både på Skanskas huvudkontor i Solna samt på en kursgård utanför 

Stockholm där de sociala aktiviteterna är förlagda.  

Internatvecka: En poäng med internatveckan är att adepterna inte ska vara medvetna om vad som 

kommer ske, vilket gör oss väldigt begränsade att beskriva de olika övningarna som sker inom ramen 

för internatveckan. I huvudsak åker deltagarna ut till en kursgård belägen i Stockholms skärgård 

under en vecka där fokus ligger på att lära känna sig själv, både på individ- och på gruppnivå. Teorier 

kring gruppbeteenden och gruppsykologi diskuteras i seminarier varvat med olika aktiviteter. 

Utbildningen bedrivs av ett externt företag.  

Sommarpraktik: Mellan sex och åtta veckors sommarpraktik där adepten får inblick i vad det innebär 

att jobba i verksamheten hos Skanska. Alla som genomför sommarpraktik på Skanska går en 

säkerhetsinstruktionskurs kring vilka moment och områden som kan innebära risker på just den 

arbetsplatsen. Varje sommarpraktik är individuellt anpassad och kan variera mycket beroende på 

vilken arbetsledare som adepten följer under praktiken. Arbetsuppgifterna kan skifta mellan 

yrkesarbete – som att måla, bygga och gjuta – till att arbeta med inköp och kalkyl, allt beroende på 

arbetsledarens olika uppgifter.  

Projektuppgift: Adepterna får en projektuppgift som löper under en längre tid och som är kopplad till 

Skanskas verksamhet. Uppgiften är utformad på sådant sätt att adepterna själva måste ta kontakt 

med personer i verksamheten för att finna svaren. De måste åka runt i landet och intervjua och ställa 

frågor. Ett delsyfte med uppgiften är att skapa kontakter och nätverk i verksamheten. Alla adepter 

får likadana uppgifter men löser dem enskilt. Tidigare har adepterna bland annat fått i uppgift att 
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analysera hur miljöcertifieringssystemet LEED skulle påverka en viss del av verksamheten. En 

delredovisning av uppgiften genomförs som övning i retorikutbildningen under Återträff 1. Den 

slutgiltiga presentationen av uppgiften redovisas inför bland annat faddrarna vid den ort som 

adepterna studerar vid.   

Återträff 1: En tvådagarsträff i Göteborg där adepterna får genomgå en retorikutbildning som hålls 

av Göteborgs Universitet där fokus ligger på att utveckla adepternas presentationsteknik. 

Delpresentationen av projektuppgiften fungerar som utgångspunkt i retorikutbildningen och efter 

presentationen ges coachning i retorik till adepterna. Under de två dagarna kommer även en person 

inom Skanska presentera ett aktuellt ämne. Ett studiebesök görs ute på något av Skanskas projekt i 

regionen för att presentera den lokala verksamheten. 

Nätverksträff: En träff tillsammans med adepter från tidigare omgångar av Skanska 21. Även 

personer som gått programmet och sedan lämnat Skanska är välkomna för att nätverka och knyta 

fler kontakter. En anställd på Skanska presenterar ett för Skanska aktuellt ämne. Nätverksträffen sker 

lokalt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.  

Återträff 2: En tvådagarsträff i Malmö där adepterna får en genomgång av olika yrkesroller på 

Skanska. Adepterna får möjlighet att i smågrupper samtala med anställda på Skanska som berättar 

om sina karriärvägar genom företaget. Skanskas interna utbildningsprogram presenteras och vilka 

utbildningar som adepterna kommer ha möjlighet att genomföra om de blir anställa på företaget. 

Ytterligare ett sätt att visa för adepterna hur en anställning i Skanska kan se ut visas på träffen genom 

att en medarbetare som deltagit i Skanskas utbytesprogram, Skanska Unlimited, presenterar sig och 

vad han/hon fått göra under sin utlandsvistelse. Det görs dessutom ett besök ute på något av 

Skanskas projekt i regionen. 

Studieresa: Adepterna besöker en verksamhet inom Skanska som är förlagd utomlands. 

Utlandsbesöket har som syfte att bland annat ge adepterna ett internationellt perspektiv inom olika 

delar av Skanskas verksamhet, exempelvis säkerhetsarbetet. Vissa delar av koncernen är längre fram 

i utvecklingen inom olika områden och studieresan utnyttjas bland annat för att visa på detta. Även 

anställda från den lokala verksamheten som besöks blir inbjudna att berätta om sina utlandskarriärer 

och hur adepternas möjligheter ser ut för dem. Som en avslutning på programmet sker även en 

diplomutdelning till de som fullföljt programmet. 

Rekrytering: Platsen för adeptens sommarpraktik är utvald för att vara en potentiell framtida 

arbetsplats. Målsättningen för Skanska är att rekrytera 90 % av de positivt värderade deltagarna.  

(Internt dokument: Presentation Skanska 21, 2008; Internt dokument: Fadderhandbok, 2008) 
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3 Problemställning 

I denna del av rapporten beskrivs de mål, syfte och frågeställningar som rapporten bygger på samt 

vilka avgränsningar som behövts göras.  

Kunskapskapitalet inom företagen kommer bli allt viktigare i det kunskapssamhälle som vi nu rör oss 

mot. För att säkra sitt kunskapskapital måste organisationer och företag utbilda sina medarbetare. 

Inom företag sker utbildning på många olika sätt och på många olika stadier för den anställde och det 

har i vissa fall i syfte att förnya eller upprätthålla kunskaperna hos personen som genomgår 

utbildningen. Introduktionsutbildningar, vidareutbildningar och ledarskapsutbildningar är några 

exempel på utbildning i större och mindre företag men det finns ingen universell lösning på hur dessa 

utbildningar ska bedrivas. Olika modeller för utbildningen kan passa olika väl beroende på bransch 

och storlek hos organisationen.  

Den mängd av traineeprogram och andra liknande utbildningsprogram som finns på marknaden 

pekar på att företag och andra organisationer har ett behov av speciella kompetenser i sina 

verksamheter. Att samtidigt stärka sitt arbetsgivarvarumärke och framstå som en attraktiv 

arbetsplats ligger nära till hands.  

3.1.1 Mål och syfte 

Syftet med den här studien är att utvärdera programmet Skanska 21. Vi kommer att studera hur 

programmet är konstruerat, hur det genomförs och vilket resultat det ger samt att identifiera dess 

brister och belysa förbättringsmöjligheter.  

3.1.2 Frågeställningar 

 Uppfyller Skanska 21s innehåll de mål och syften som är uppsatta för programmet?  

 Vilka kvalliterer har Skanska 21s metoder?  

3.1.3 Avgränsningar 

Studien begränsas till Skanska 21 och innehållet i studentprogrammet. Det finns många liknande 

studentprogram med andra upplägg som kan analyseras, exempelvis Skanskas program P3 som är en 

liknande satsning men för högskoleingenjörsstudenter som målgrupp istället för 

civilingenjörersstudenter. Studien tar upp och vänder sig till personer som har varit aktiva i 

programmet från alla år men tonvikten kommer ligga på åren 2006 och framåt. Då programmet 

förändrats under åren är de senaste årens utformning av programmet mest lik hur programmet ser 

ut idag och en analys av dessa årgångar ger både oss och Skanska ett mer realistiskt svar.  
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4 Litteraturstudie 

I detta avsnitt presenterar vi de grundläggande teoretiska teorierna samt de teorier som ligger till 

grund for analysen. För vidare studier av teorierna hänvisar vi till referenslistan längst bak i 

uppsatsen.  

4.1 Grundläggande pedagogiska teorier kring lärande 

4.1.1 Behaviorism 

Ur den psykologiska traditionen kommer behaviorismen som fokuserar på hur observerbara 

beteenden styrs av olika stimuli. Det mest kända experimenter är förmodligen det som Ivan Pavlov 

med hundar som vidare kunde koppla samman naturliga reflexer med externa stimuli och som kallas 

klassisk betingning. Utifrån detta utvecklade den amerikanska psykologen Burrhus Frederic Skinner 

behaviorismen med den operanta betingningen som innebär att olika beteenden kan förstärkas 

genom belöning och försvagas med bestraffning (Elmgren & Henriksson, 2010). Skinner menade att 

en negativa betingning som en bestraffning inte bör tillämpas i de fall man önskar att lära ut, 

eftersom bestraffning kan ha en dämpande effekt på nyfikenheten. Den bestraffade tenderar även 

att sky själva bestraffningen än beteendet som utlöste den och det är sällan det en lärare önskar 

uppnå i en undervisningssituation (Skinner, 1968). Skinner bygger utifrån sina teorier om operant 

betingning att praktiskt lärande består av flera olika delar: 

Vi lär av att vara aktiva. Vi måste vara aktiva i vår lärprocess något Skinner menar är en viktig del av 

lärprocessen. Det räcker inte att visa en student hur han eller hon ska utföra ett nytt beteende en 

gång utan det krävs upprepning. Nya beteenden måste övas in. Att lära genom att vara aktiv lägger 

tonvikten på den respons som stimuli framkallar.  

Om vi snurrar änden av en pinne mot en sten blir det till att börja med inte något 

märke, men om vi snurrar den tillräckligt länge nöts ett hål, och i den meningen 

nöter vi in kunskaper hos eleverna. Läraren förmår eleven att öva eller träna så att 

hans vanor, liksom musklerna, blir starkare genom användning. (Skinner, 1968) 

Vi lär av erfarenhet. Att hitta en koppling mellan stimuli och respons är också viktigt för att studenter 

ska lära sig. Erfarenheten representeras av stimuli och den efterföljande aktiviteten representerar 

responsen. På så sätt kan eleven själv se hur stimuli och respons hör samman i dennes egen 

lärprocess. Erfarenheten spelar alltså rollen som stimuli.  

Vi lär av våra misstag. Det är en viss skillnad på att bara ta bort ett felaktigt beteende och att ersätta 

ett felaktigt beteende med ett korrekt beteende. Att bara släcka ut det felaktiga med bestraffning är 
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inte tillräckligt utan en lärare måste dessutom belöna och berömma ett önskar beteende. Att vi lär 

oss av våra misstag har ett fokus på att studenten ska förstå följderna av ett beteende (Skinner, 

1968).  

Elmgren och Henriksson menar att Skinners teorier vilar på en förhållandevis enkel grund eftersom 

den utgår endast från observerbara beteenden och bara beskriver generella mönster och inte 

analyserar vad som händer rent intellektuellt. Författarna pekar även på att vissa lärsituationer inte 

kan innefattas av Skinners teorier, till exempel hur barn lär sig nya språkmönster (Elmgren & 

Henriksson, 2010).  

4.1.2 Kognitivism 

Kognitivismen är en samling av flera olika teorier som i större grad än behaviorismen behandlar 

tänkande, inlärning, minne och kunskap. Människan är en informationsbehandlare som hämtar in 

information och sedan behandlar den för att lära sig nytt. Människan skapar sitt eget lärande inom 

sig själv och inte tillsammans med andra som Skinner och Vygotski menar (Elmgren & Henriksson, 

2010).  

Piaget utvecklar en teori om hur barn har olika stadier som de går igenom, där det i stora drag är fyra 

stycken faser som är framstående. Det nyfödda barnet och spädbarnet, småbarnsåldern- från två till 

sju år, barnet från 7 till 12 års ålder samt ungdomsåren. De olika stadierna representerar någon form 

av utveckling hos barnet. I det första stadiet är det motorisk utveckling som barnet fokuserar på och 

de främsta egenskaperna som barnet har är rent reflexmässiga. I småbarnsåren börjar barn kunna 

fokusera på olika yttre egenskaper men kommer ha problem med att kunna fokusera på flera olika 

egenskaper samtidigt. Inte förrän i det tredje stadiet kan barn börja koppla ihop olika egenskaper och 

förstå att två olika genomskinliga cylindrar fyllda med vatten kan innehålla olika mycket trots att 

deras vattennivåer är på samma höjd. Det är även i det tredje stadiet som barn börjar kunna räkan 

med de fyra räknesätten. I ungdomsåren kan barn lösa mer abstrakta problem som kräver logiskt 

tänkande, till exempel ”A är längre än B men kortare än C, vem är längst?” (Piaget, 2006). 

Elmgren och Henriksson menar också att Piaget formade idéer om att barnen kunskapsstruktur hela 

tiden ändras av det som kommer utifrån och på så sätt kommer forma en ny kunskapsstruktur. Det är 

en viktig del att den nya informationen är tillräckligt avvikande från den gamla för att någon 

förändring ska ske. Om den nya erfarenheten sätter den intellektuella jämnvikten ur spel måste 

barnet ändra sin kognitiva struktur för att åter igen kunna uppnå en intellektuell jämnvikt. När 

strukturerna ändras blir de mer och mer komplexa och kompletta. Inom undervisning i de högre 

åldrarna är det inte alltid möjligt att koppla Piagets utvecklingsfaser till undervisningen men inslag av 
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kognitivismen kan ändå göra sig på mind när lärare ska undervisa vuxna elever. (Elmgren & 

Henriksson, 2010) 

4.1.3 Konstruktivismen 

Inom behaviorismen baserar främst Skinner sin teori på hur lärnade och betenden påverkas och kan 

styras av stimuli och reaktioner. Konstruktivismen påminner mer om det kognitiva synsättet på 

lärande där kunskap utveckals genom att vi bearbetar och reflekterar över den information vi 

exponeras för.  Inom den konstruktivistiska teorin ser vissa istället till människans tankar och hur det 

vi upplever av omgivningen påverkar lärnadet. Människan har behov av att förklara och förstå de 

saker som händer runtomkring henne. Hon tar till sig intryck och sorterar dessa och skapar sig utifrån 

intrycken en uppfattning och förståelse av omgivningen. Nya intryck jämförs med erfareheter från 

tidigare och utvärdering av dessa skapar oss sedan nya lärdommar. (Elmgren & Henriksson, 2010) 

Enligt konstruktivismen kan inte information bara matas in ihjärnan och ge människan en kunskap 

utan informationen eller intrycken måste bearbetas av en persons inre processer för att det skall bli 

meningsfullt. Syftet med lärandet är att studenten skall skapa meningsfulla helheter, inte att lära in 

rätt svar och reproducera någon annans kunskap.  

4.1.4 Pragmatismen  

John Dewey är en av förgrundsfigurerna för pragmatismen. Han levde 1859-1952 och var filosof, 

psykolog och pedagog. (Hartman, Lundgren, & Hartman, 2004) 

Roger Säljö är professor i pedagogik och speciellt pedagogisk psykologi vid Göteborgs Universitet. 

Han har författat böcker inom Deweys pragmatism och sociokulturellt lärande. Enligt Säljö bygger 

Deweys pragmatism på andra kunskapsteorier och sanningsteorier än traditionella idéer om lärande. 

Den utgår från individens vardag och hur individens kunskap kan användas i de vardagsproblem som 

uppstår, alltså inte ett eftersträvande av absoluta sanningar som är fördefinierade. Den kunskapen 

som är värdefull är den som kopplas till det vardagliga livet och utgår från individens personliga 

erfarenheter (Säljö, Den lärande människan - teoretiska traditioner, 2010). Dessutom tar pragmatiker 

avstånd från att det går att skilja teori och praktik ifrån varandra, det går inte att utföra handlingar 

utan reflektion och tänkande. Säljö fortsätter med att beskriva hur pragmatiker menar att praktiken 

och teorin sker tillsammans och hur Dewey använde detta som argument för att visa på den 

avsevärda vikten av praktiska ämnen, som slöjd, har i skolan (Säljö, Den lärande människan - 

teoretiska traditioner, 2010).  

En central del av pragmatismen är att människan är en samhällsvarelse och att skolan måste ta 

hänsyn till det i sin undervisning. ”Är skolans undervisning kopplad till den vardag som eleven lever 
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i?” och ”Är de erfarenheter som barn gör i sin vardag sammankopplade med de erfarenheter som 

barn gör i skolan?” var två frågor som Dewey ställde sig, säger Säljö. Han berättar även att Dewey 

betonar vikten av att skolan är en demokratisk organisation där eleverna har en 

medbestämmanderätt eftersom en av skolans uppgifter är att göra barn till aktiva 

samhällsmedborgare där en demokrati råder. De sociala och kulturella omständigheterna är barns 

utgångspunkt i Deweys pedagogik, fortsätter Säljö, och förtydligar:  

”Uppgiften för skolan är att bygga vidare på de erfarenheter som barnet gjort genom den primära 

socialisation det genomgått sedan födseln […] Att organisera undervisningen så att barnet kan bygga 

vidare på sina erfarenheter är pedagogens främsta uppgift.” (Säljö, Den lärande människan - 

teoretiska traditioner, 2010) 

4.1.5 Sociokulturellt lärande 

Det sociokulturella perspektivet av lärande tar avstamp i den konstruktivistiska teorin om hur lärande 

uppstår men hävdar också att omgivningen påverkar lärandet hos individen. Tanken och det 

intellektuella utveckandet sker inte enbart inom individen utan påverkas även av det sociala 

samspelet och omgivningen. En central frågeställning inom den sociokulturella teorin är  

”Hur formar eller möjliggör omgivande sociala och kulturella krafter vissa sätt att handla och vissa 

sätt att tänka för individen?” (Elmgren & Henriksson, 2010) 

Enligt Piaget sker lärandet genom assimilation eller ackommodation. Vårt intellekt anpassas efter 

omgivningen. Lärande genom assimilation sker då vi bildar oss en ny uppfattning eller att en 

uppfattning bekräftas utav intryck eller upplevelser. Lärande genom ackommodation sker då intryck 

eller upplevelser går emot vår uppfattning och att vi måste ändra uppfattning. (Säljö, Lärande i 

praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, 2000) 

4.1.6 Situerat lärande 

Jean Lave och Etienne Wengers teorier om situerat lärande skildrar hur lärlingar lär sig genom att 

aktivt delta i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Ett av nyckelbegreppen i teorin är något som 

författarna har valt att kalla  praktikgemenskap, communities of practice (Lave & Wenger 1991). 

Praktikgemenskapen innebär att alla deltagare i en arbetssituation har en gemensam förståelse för 

vad situationen innebär, har för betydelse och hur deltagarna ska arbeta. Lave och Wenger menar att 

lärande kan beskrivas som förflyttningar längst med så kallade deltagarbanor. Lärlingen förflyttas 

från en legitimerat deltagande i utkanten och situationen in till en mer central roll som utvecklas till 

ett fullvärdigt deltagande.  



19 
 

Självklart innebär inte denna förflyttning längst med deltagarbanan en fysik förflyttning i rummet 

utan snarare en symbolisk förflyttning i lärande. Lärlingen är högst delaktig i lärsituationen från första 

början men kommer under tidens gång förflytta sig från en oklar uppfattning om verksamheten till 

en mer upplyst och insatt roll i verksamheten.  

Det är viktigt att lärlingen har legitimitet i sitt deltagande i situationerna inom verksamheten och inte 

någon form av halvdan arbetsroll. Om inte deltagandet från lärlingen är genuint kommer resan längst 

med deltagarbanan blir försvårad. Legitimerat deltagande innebär att lärlingen, och alla andra, har 

tillgång till och därmed rätt att delta i verksamheten. Genom denna legitimitet får aktörer möjlighet 

att successivt ta del av arbetes uppgifter och samspela med de aktörer som ingår i den aktuella 

situationen (Lave & Wenger, 1991). 

4.1.7 Erfarenhetsbaserat lärande  

Dewey och Kolb presenterar teorier som har nästintill en filosofisk grund i hur människor lär sig, 

baserade på tidigare teorier inom ämnet. Framförallt Kolb lägger fram en mer praktisk metodik till 

erfarenhetsbaserat lärande med sin lärocykel medan Dewey har en mer filosofisk och abstrakt aspekt 

på utbildning och i viss mån politik. Kolb skriver om hur vi lär oss utifrån våra tidigare erfarenheter 

genom att genomgå en lärocykel. Varje varv i lärocykeln startar från en konkret erfarenhet, därav 

namnet erfarenhetsbaserat lärande, och avslutas med ett aktivt experimenterande. Efter ett varv i 

lärocykeln behandlas nästa konkreta erfarenhet och där efter nästa och så vidare. På så sätt bildar 

alla lärocyklarna tillsammans en uppåtgående spiral som leder individen framåt i sitt lärande (Kolb, 

1984). 

4.2 Högre utbildning ur tre olika perspektiv 

Ola Lindberg doktorerar vid Umeå universitet i pedagogik och forskar om professionell socialisation 

och högskoleutbildningens relation till arbetslivet (Berglund & Fejes, 2009). 

Ola Lindberg (2009) beskriver tre olika perspektiv av högre utbildning. Alla med olika mål, 

genomföranden och resultat. Lindberg menar att en utbildning inte nödvändigtvis behöver ta 

avstamp ur ett enskilt perspektiv utan att utbildningen kan ha delar av de olika perspektiven, i olika 

kombinationer och med olika tyngd på var och ett av perspektiven (Lindberg, 2009). Författaren 

väljer att kalla de tre perspektiven nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet och 

bildningsperspektivet.  

Nyttoperspektivet bygger på en idé om att förbereda studenten för arbetslivet genom att lära ut 

praktiska moment och egenskaper som kommer samhället till nytta. Kunskaper och färdigheter som 

går att ”förflytta” mellan olika arbetsplatser och yrken är till större nytta än sådana kunskaper som 
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inte är flyttbara. Sådana kunskaper kallar Lindberg för generiska kunskaper. Vissa likheter med detta 

går att finna med Deweys beskrivningar där han betonar vikten av praktik i utbildningen. Exempel på 

generiska kunskaper, som ska examineras, kan vara att uttrycka sig i skrift, samarbetsförmåga, 

fantasi och kreativitet (Lindberg, 2009).  

Konkurrensperspektivet bygger på att utbildningen tar en roll och fungerar som ett såll som endast de 

som är lämpade nog kan ta sig igenom. Konkurrensen mellan eleverna kommer leda till att de bästa 

väljs ut och därmed är bäst anpassade för arbetsmarknaden. Fokus ligger inte på vad studenterna lär 

sig utan snarare vilka betyg de har fått samt om de har lyckats införskaffa sig en examen (Lindberg, 

2009). Kritiker menar att det inte är en konkurrens utan snarare en sortering av studenter som en 

sådan utbildning leder till (Lindberg, 2009). Lindberg fortsätter att beskriva kritiken genom att 

argumentera för att en rättvis konkurrens kräver lika villkor vid utbildningens början samt en 

likvärdig tillgång till resurser under utbildnings gång, något som i praktiken inte är möjligt. 

Sociokulturella skillnader kommer påverka studenterna både innan och under sin skolgång vilket gör 

konkurrensen skev från första början.  

Bildningsperspektivet ser själva bildningen som större än nyttan av utbildningen. Bildningen gör 

människor till fria och kritiskt tänkande varelser och universiteten ska vara en fristad för dessa 

människor i samhället (Lindberg, 2009). Ett begrepp som Lindberg beskriver är liberal education som 

kom som motreaktion på 1700- och 1800-talets yrkesinriktade universitet och menar att utbildningen 

måste ligga på en högre nivå än världslig och teknisk kunskap. De som förespråkar ett 

bildningsperspektiv menar att utbildning är en rättighet och inte ett tvång i samhället och lyfter 

honnörsord som tolerans, kritiskt tänkande och ”det goda” (Lindberg, 2009). Varje perspektiv har 

också kritiker och de som kritiserar bildningsperspektivet menar att det är svårt att kombinera den 

önskvärda bildningen med betyg och examinationer (Lindberg, 2009). 

Lindberg presenterar även en tydlig matris som kortfattat sammanfattar de olika perspektivens mål, 

genomförande och önskvärda resultat.  

 Nyttoperspektivet Konkurrensperspektivet Bildningsperspektivet 

Utbildningens mål Sätts utifrån samhällig 
och 
arbetsmarknadsmässiga 
behov 

Sätts utifrån viljan att 
skapa en utmaning. 
Behöver bara ha en vag 
koppling till de 
kunskaper som ska 
användas 

Sätts utifrån ideal om 
den bildade människan 

Utbildningens 

genomförande 

Uppgifts- och 
lösningsorienterat. 
Praktiska inslag och 

Utmaningar i form av 
högt tempo, disciplin 
och ett svårt och 

Material som bildar, 
övningar som tränar 
bildad kommunikation 



21 
 

realistiska övningar i 
form av t.ex. case.  

omfattade innehåll.  

Utbildningens 

(önskvärda) resultat 

Den nyttiga: en person 
som helst utan 
introduktion kan utföra 
önskvärda uppgifter 
och fungera på en 
arbetsplats.  

Den utvalda: en person 
som har klarat 
utbildningen eller har de 
högsta betygen och har 
visat sig vara av ”det 
rätta virket” 

Den bildade: en person 
som förverkligat sin 
potential eller 
utvecklat sin person 
och sitt interlekt till en 
högre nivå 

Tabell 1 - Perspektiv på utbildning (Lindberg, 2009) 

 

4.3 Arbetsplatslärande och kompetensutveckling 

Henrik Kock är universitetslektor och fil.dr. i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och 

lärande vid Linköpings universitet. Han har forskat främst inom kompetensutveckling och lärande i 

arbetslivet, chefers arbete och ledarskap samt organisationers utveckling. (Kock, 2010) 

Kock bygger upp en analysmodell kring hur de olika systemen på en arbetsplats påverkar varandra 

vid kompetensutveckling och hur kompetensutveckling kan beskrivas som samspelet mellan lärmiljö, 

strategi och effekterna av kompetensutvecklingen. Dessa tre faktorer påverkar varandra. Dessutom 

pekar Kock på vilka effekter som eventuellt externa stödsystem har för kompetensutvecklingens 

avkastning.  

 

Figur 4 – Kocks analysmodell 

Arbetsplatsens 
lärmiljö 

Strategier för 
kompetensutveckling 

Effekter av 
kompetensutveckling 

Externa 

stödsystem 
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Pilarna är dubbelriktade eftersom det är sannolikt att de olika elementen påverkar varandra enligt 

Kock. Exempelvis kan effekter av en kompetensutveckling påverka vilken lärmiljö som i 

fortsättningen finns på företaget och vilka strategier som används. (Kock, 2010) 

4.3.1 Arbetsplatsens lärmiljö och förändringstryck 

Studien som Kock genomfört visar på att en god lärmiljö är en förutsättning för att få goda effekter 

av kompetensutvecklingen. Dock påpekar författaren att en god lärmiljö inte är en garanti för goda 

effekter av kompetensutvecklingen utan endast en förutsättning som måste finnas. Chefer och 

ledare har dessutom en central roll eftersom ledarskapet uppfattas som en del av lärmiljön för 

personalen. Kock menar även att ett starkt yttre eller inre förändringstryck (till exempel starka 

kundkrav, konkurrens eller snabb teknisk utveckling) kan vara en del av lärmiljön och visar på att 

företag som haft sådana förändringskrav har lyckats bättre och fått eftertraktade effekter i sin 

kompetensutveckling. Vid ett svagt yttre förändringstryck och en begränsad lärmiljö på arbetsplatsen 

menar Kock att förutsättningarna för att genomföra kompetensutveckling blir problematiska. I 

sådana fall bör företaget satsa på att utveckla lärmiljön på arbetsplatsen i första hand.  (Kock, 2010) 

4.3.2 Strategier för kompetensutveckling 

I Henrik Kocks antologi analyserar Per-Erik Ellström flera olika strategier kring arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling och hur de ska gå till. En utvärdering av Ellström gjord på små och medelstora 

företag visar att tre strategier är mer framstående än andra.  

”Lära-på-jobbet”-strategin. Arbetsplatsen är utgångspunkten och det är där som kompetensen 

utvecklas bäst enligt Ellströms beskrivning. Det kan vara övningar i form av kurser på arbetsplatsen, 

studiebesök på andra avdelningar och arbete i projektfrom där en tillfällig sammansättning av 

kompetenser arbetar tillsammans. Gemensamt för alla är att aktiviteterna sker på den egna 

arbetsplatsen.  

”Lära-sig-själv”-strategin. Detta är en linjär strategi med utgångspunkten att kunskaper ska 

förmedlas och förvärvas för att sedan användas i ett nytt arbetsmoment. Kunskapen förvärvas 

genom inköp av kurser, kurslitteratur och sedan självstudier. ”Lära-sig-själv”-strategin genomförs 

oftast utanför arbetet och verksamheten.  

”Lära-av-andra”-strategin. Externa studiebesök och nätverk ligger i fokus inom denna strategi enligt 

Ellström. Författaren menar att det är något av en kombination av de två tidigare strategierna. 

Arbetsplatsens roll är av betydelse men det är inte nödvändigtvis den egna arbetsplatsen som har 

huvudrollen utan snarare andras arbetsplatser som liknar den egna. (Ellström, 2010) 

Kock menar i sin tur att dessa i huvudsak går att applicera på två olika sätt:  
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En formell kompetensutvecklingsstrategi baserad på interna/externa utbildningar/kurser. 

Fokus ligger på den enskilda individens lärande, men kan utföras i grupp.  

En integrerad kompetensutvecklingsstrategi som inriktar sig på verksamheten och 

arbetsplatsens arbetssätt. Till exempel införande av en ny teamorganisation.  

Kopplingen mellan kompetensutvecklingsstrategin och ett starkt/svagt förändringstryck visar sig vara 

tämligen stark enligt Kock. Företag som känner ett starkt yttre eller inre förändringstryck använder i 

högre grad en integrerad kompetensutvecklingsstrategi medans företag som inte känner ett lika 

starkt förändringstryck tillämpar en formell kompetensutvecklingsstrategi. Det kan vara på så sätt att 

chefer och ledare som känner av ett större förändringstryck känner att enskilda kurser för individerna 

på företaget inte är tillräcklig kompetensutveckling och därför väljer att se över hela organisationen. 

(Kock, 2010) 

4.4 Mentorskap inom företag 

”Mentor – I teori och praktik” har Petter Mathisen författat efter många års erfarenhet inom 

området mentorskap. Författaren forskade i ämnet under sin tid som anställd på Agder Universitetet 

i Kristiansand och har även varit ute i olika verksamheter och arbetat med mentorskap och hur det 

skall praktiseras. Han tar upp ämnet mentorskap ur ett handledningspedagogiskt perspektiv 

tillsammans med internationell forskning och praktik. Mathisen beskriver hur mentorskap idag har 

blivit ett vanligt inslag i olika organisationer och verksamheter. Han menar att det inte finns någon 

enskild definition av vad begreppet innebär utan att det finns många olika uppfattningar. Vissa 

menar att mentorskap handlar om att en mer erfaren person hjälper och stöttar en annan mindre 

erfaren person, oftast i arbetsrelaterade sammanhang, medan andra anser att mentorskapet handlar 

om att den personliga utvecklingen ska ske på ett omsorgsfullt och socialt sätt.  

Mentorskap är kontextberoende och beror bland annat på olika sociala och organisationskulturella 

faktorer. Det finns många olika benämningar på handledare eller mentor och den som får 

handledning. I det här teoriavsnittet kommer dessa benämnas som mentor och adept. 

4.4.1 Olika typer av mentorskap 

Mathisen presenterar flera olika typer av mentorskap, nedan tas en del av dessa upp. Mentorskap 

kan ta två olika former, formella och informella. I formella mentorskap blir individen tilldelad rollen 

som mentor eller adept. Ett informellt mentorskap har inte några uttalade mentors- eller 

adeptsroller.  

Formella: 
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Ickeorganiserat mentorskap kallas ett ordnat förhållande mellan mentor och adept. Adepten har fått 

en mentor tilldelad sig och både mentor och adept är medvetna om varandras och organisationens 

förväntningar. Exempelvis då en nyanställd tilldelas en sedan länge anställd person som ska 

introducera verksamheten. 

Organiserat mentorskap är ett ordnat förhållande mellan mentor och adept. Till skillnad från det 

ickeorganiserade mentorskapet ingår det organiserade mentorskapet i ett mentorprogram. 

Programmet har principer, mål, ledning och evaluering. Matchningen mellan mentorn och adepten 

har gjorts på ett noggrant sätt för att utbytet mellan parterna ska ske på ett gynnsamt sätt för 

verksamheten.  Denna typ av mentorskap är ofta en del i en organisations kompetensutveckling eller 

ledarutveckling eller att adepten senare ska ta över mentorns verksamhet.  

Informella:  

Tillfälligt mentorskap är en typ av mentorskap som sker under en kortare tid. Personen som agerat 

mentor kanske inte ens är inte medveten om att han/hon precis genomfört en mentorskapssituation 

för en annan person. Ur mötet har adepten fått ut något av den informelle mentorns värderingar, 

attityd, färdigheter eller kunskaper. Mötet är spontant och inte målinriktat. Ett exempel på tillfälligt 

mentorskap kan vara då en nyanställd får arbeta tillsammans med en mer erfaren medarbetare och 

på så vis dra lärdom av den mer erfarnes kunskaper och erfarenheter. 

Informellt mentorskap (enligt oss: varaktigt mentorskap) kallas den typen av mentorskap som under 

en längre tid växer fram mellan mentor och adept.  Under mötena sker en utväxling av färdigheter, 

kunskaper och attityd. Det finns inga mål eller avtal för hur mentorskapet ska fungera.  Ett exempel 

kan vara att en kollega hjälper en annan kollega (adepten) i en komplicerad arbetssituation och att 

adepten blev nöjd med hjälpen och nästa gång adepten behöver stöd eller nya infallsvinklar 

uppsöker han/hon samma kollega igen. De informella mentorskapen växer ofta fram i och med att 

förtroendet för mentorn växer. (Mathisen, 2009) 

Mathisen beskriver att mentorskapet baseras på processer och kemi som uppstår när människor 

möts och som varken kan eller bör styras och kontrolleras i detalj.  

”Relationen kommer alltid ha drag av närhet, sårbarhet och öppenhet, och det är 

just i det spänningsfältet mellan den personliga relationen och den yrkesmässiga 

och sakliga fokuseringen som vi kan uppleva det goda mentorskapet.” (Mathisen, 

2009) 
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Det finns vissa risker och fallgropar med både formella och informella mentorskap. Under ett 

informellt mentorskap kommer träffarna mellan mentor och adept att ske vid behov, på så vis är 

chansen stor att lyckat utbyte sker. En risk är dock att det väldigt lång tid mella träffarna eller att de 

helt rinner ut i sanden. I ett formellt mentorskap kommer mentor och adept att ses på utsatta tider 

och att det just då finns något specifikt att diskutera är inte säkert, vilket kan leda till att det inte sker 

ett lyckat utbyte mellan mentor och adept. Att föra samman två personer genom ett mentorskap och 

på så vis skapa en djupare relation kan sticka i ögonen på andra i organisationen och ett visst 

missnöje kan uppstå. Ett annat problem som kan uppstå är kopplat till tiden som går åt till 

handledning. Om mentorskapet inte är känt bland övrig personal kan det uppstå irritation över all tid 

som mentor och adept tillbringar ihop. (Mathisen, 2009) 

För att ett mentorskap ska vara givande krävs också att adepten inte litar blint på det mentorn säger 

utan utvärderar det och sedan tar det till sig. Utan en utvärdering finns risken att arbetssätt och 

arbetsmetoder inom företaget inte kommer utvecklas något då man gör som man alltid gjort.  

4.4.2 Fördelar med mentorskap 

Enligt Mathisen kan organisationer införa mentorskap i sin verksamhet av olika anledningar, 

gemensamt för alla är att företaget eller organisationen vill att det ska bidra till någonting positivt. 

Vinsterna en organisation kan erhålla genom ett mentorskap beror på många olika faktorer. Om 

mentorskapet utövas på fel eller ett ineffektivt sätt är det möjligt att det kommer att kosta mer än 

det tillför. Tiden som går åt till handledning skulle kunna användas till annan vinstgivande 

verksamhet istället. Till stor del beror utdelningen av ett mentorskap på utbytet mellan mentor och 

adept. Om de båda parterna inte får ut någonting av mentorskapet kommer inte heller 

organisationen i sin helhet få det heller.  (Mathisen, 2009) 

Mentorskap kan användas som en sorts talangjakt där nya förmågor får visa vad de går för och 

samtidigt lära sig av mer erfarna och etablerade anställda. Mentorns uppfattning kan komma att bli 

en god grund för en eventuell karriär inom företaget. 

Om ett företag ska tillsätta en ny tjänst internt kan personer som annars inte hade varit aktuella bli 

det genom ett mentorsprogram och på så sätt använda mentorskap för att synliggöra grupper inom 

ett företag. Personer med en annan bakgrund än den tilltänkta kan då få möjligheten att visa sin 

relevans för tjänsten. De kan exempelvis ha utländsk bakgrund, en annan utbildning, arbetat på en 

annan avdelning eller annan tidigare anställning. Genom att sätta dessa personer i ett 

mentorsprogram kan det komma fram att dessa personer skulle passa mycket bra för tjänsten.   



26 
 

Genom att låta nya eller yngre medarbetare ha en mer erfaren person som mentor kan mentorn dela 

med sig av erfarenheter och annat värdefullt han eller hon fått med sig under sitt yrkesliv. På så vis 

kan en organisation ta tillvara på det kompetenskapital de anställda har. 

Till skillnad från annan typ av kompetensutveckling då man ofta hyr in utbildningar från externa 

företag är mentorssamtal kostnadseffektiva. Detta eftersom mentorer oftast inte får någon extra 

ersättning för att vara mentor.  

Adepten knyts till mentorns professionella och andra sorters nätverk, så som fackliga-, formella-, 

informella- eller sociala nätverk i anslutning till arbetsplatsen. Mentorns roll har stor påverkan på 

adeptens fortsatta karriär. Adepten blir exponerad och lär känna folk inom företaget liksom att de 

inom företaget lär känna adepten. Att vara knuten till en viss mentor kan ge adepten status. Enligt 

Mathisen har personer som har en fadder eller som söker sig till en fadder större chans till en 

snabbare karriär. Att vara knuten till ett mentorsprogram visar att organisationen är villig att satsa på 

just den personen. (Mathisen, 2009) 

”Signaleffekten av att vara utvald, att delta i ett program och att vara knuten till 

en profilerad mentor ger både status och kan påverka den fortsatta karriären. ” 

(Mathisen, 2009) 

4.5 Erfarenhetsbaserat lärande 

Här nedan presenteras några av Kolbs teorier kring erfarenhetsbaserat lärande och hans modeller 

inom ämnet. Vi har även några inslag av Mathisen som har forskat kring handledning och mentorskap 

och som även tolkar Kolbs teorier.  

Kolbs modell beskriver en cyklisk process som kallas experimental learning circle, för att presentera 

hur erfarenhetsbaseratlärande går till. Cykeln har fyra faser: Konkret erfarenhet, reflekterad 

observation, abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande, se figur 5. Modellen beskrivs 

som att en cirkel kopplas samman med en föregående cirkel och på så sätt bildar alla cirklarna 

tillsammans en spiral som symboliserar att individen lär sig.  
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Figur 5 – Kolbs lärocykel (Mathisen, 2009) 

Lärocykeln är en enklare modell som Kolb sedan utökar genom att ställa upp två axlar för att beskriva 

olika lärstilar, se Figur 6. Konkret erfarenhet och abstrakt begreppsbildning hamnar i motsats till 

varandra på den vertikala axeln och aktivt experimenterande och reflekterad observation hamnar i 

motsats till varandra på den horisontella axeln. 

 

Figur 6 – Kolbs utökade lärocykel 
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 Kolb menar att vi kan uppfatta vår omvärld på två olika sätt (Kolb använder termerna 

comprehensions och apprehension som båda är svåröversatta till svenska). Apprehension tillhör den 

konkreta erfarenheten och comprehension motsvarar den abstrakta begreppsbildningen. Författaren 

ställer upp ett tydligt exempel med en sten och ett moln och hur vår uppfattning av de två skiljer sig 

åt. En sten kan uppfattas genom att vi känner, luktar och/eller väger stenen, alltså väldigt konkreta 

undersökningar, apprehension. Molnet kan vi inte uppfatta på samma konkreta sätt som stenen utan 

vi kan endast se och föreställa oss hur molnet är med en abstrakt begreppsbildning, comprehension. 

Det som vi uppfattar måste sedan transformeras på något sätt för att vi ska lära oss menar Kolb. 

Transformationen går att göra på två olika sätt, reflektion (intention) eller aktivt experimenterande 

(extension). Eftersom det inte går att göra dessa två samtidigt hamnar dessa i motsatsförhållande till 

varandra i modellen. På vilket sätt som dessa motsatser blir lösta av individen kommer visa sig i 

resultatet av inlärningen. Det är alltså när uppfattning och transformering sker som vi lär oss. De 

båda åtskiljda är ointressanta i ett lärandeperspektiv menar författaren.  Om någon av de fyra 

faserna har dominerat kraftigt under inlärningsprocessen finns risken att individen endast lär sig 

genom ett visst sätt. (Kolb, 1984) 

För att kunna nå kunskap måste individen först uppfatta erfarenheten och sedan tranformera den 

(Kolb, 1984). Även Mathisen skriver om detta och säger att vi måste fundera över vad en handling 

kommer leda till. 

”Erfarenhet anger riktningen för nya beslut, nya handlingar, nya värderingar, nya 

prioriteringar, nya undvikanden och nya val. Erfarenheten inställer sig först när vi 

funderar över vad en handling kan eller kommer att leda till, när vi därefter utför 

handlingen och när vi sedan införlivar de konsekvenser som handlingen faktiskt 

ledde till. ”  (Mathisen, 2009) 

Eftersom det enligt Kolb går att uppfatta på två olika sätt (konkreta erfarenheter, apprehension, och 

abstrakt begreppsbildning, comprehension) och två olika sätt att transformera dessa (reflekterande 

observation, extention, och aktivt experimenterande, intention) kommer det finns fyra olika typer av 

lärstilar. Divergeraren lär sig genom konkreta erfarenheter och sedan reflekterande observation. 

Assimileraren använder sig av abstrakt begreppsbildning och sedan reflekterande observation för att 

lära sig. Konvergeraren har precis som assimileraren den abstrakta begreppsbildningen som 

utgångspunkt men väljer att transformera sina uppfattningar med ett aktivt experimenterande 

istället. Den fjärde lärstilen kallas ackommoderaren som utifrån egna konkreta erfarenheter 

transformerar dessa genom ett experimenterande. (Kolb, 1984) 
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4.6 Arbetsgivarvarumärke 

Begreppet varumärke förknippas ofta med produkter eller tjänster och används för att beskriva 

produktens eller tjänstens identitet och rykte. Ryktet som förknippas med ett varumärke kan vara 

både bra och dåligt. Idag används dock begreppet till mer än bara produkter och tjänster där 

exempelvis en arbetsgivare kan fungera som ett varumärke. Det kallas ”Employer brand” eller 

arbetsgivarvarumärke på svenska. (Barrow & Mosley, 2005) Med arbetsgivarvarumärke menas 

arbetsgivaren som varumärke gentemot anställda, potentiella anställda och tidigare anställda. 

Organisationer vill vara identifierbara och attraktiva inför potentiella medarbetare. (Edwards, 2010) 

"Arbetsgivarvarumäret fastställer identiteten av företaget som arbetsgivare. Det 

omfattar företagets värderingar, system, policies och beteenden mot de mål att 

attrahera, motivera och behålla företagets nuvarande och potentiella 

medarbetare " (Edwards, 2010) 

Ett ”brand” eller märke är en märkning av identiteten och löften av produktens prestanda. Märken 

förekommer ofta i form av en figur kopplad till en slogan av något slag. Barrow och Mosley menar att 

om ett företag skulle utlova en sak om en produkt eller en tjänst och sedan inte hålla det löftet skulle 

företaget troligtvis inte bli långvarigt på marknaden. Till exempel om ett försäkringsbolag som lovar 

säkerhet och ekonomisk kompensation vid olyckor inte gör det skulle företaget inte ha några kunder 

kvar.  När det gäller arbetsgivaren som varumärke gäller liknande saker som för en produkt. I artikeln 

”An integrative review of employer branding and OB theory” av Martin R. Edwards på Department of 

Management, King’s College London har författaren sammansällt en del befintlig litteratur som finns. 

Edwards beskriver även nyckelfaktorer till att bli en attraktiv arbetsgivare blandat med resultat från 

studier inom området.  

Attraktion och uppfattning av en arbetsgivare beror på många olika saker. Några orsaker som kan 

påverka synsättet på en arbetsgivare eller potentiell arbetsgivare är 

 Organisationens rykte 

 Organisationens lönsamhet 

 Organisationens framgång   (Edwards, 2010) 

4.6.1 Fördelar med ett strakt arbetsgivarvarumärke 

Enligt Barrow och Mosley finns signifikanta bevis som styrker att  

”Ett starkt arbetsgivarvarumärke förenat med ett engagemang från de anställda 

som är över medel, kommer hjälpa dig att reducera kostnader, få nöjdare kunder, 
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och i slutändan bidra till att öka de finansiella resultaten. ” (Barrow & Mosley, 

2005) 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke bidrar till ökad rekrytering, att fler stannar hos företaget och ett ökat 

engagemang hos de anställda.  Företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke tenderar att inte byta ut 

sin personal lika ofta, vilket leder till lägre kostnader för företaget. Att ersätta en anställd kostar ca 

en halv årslön. Att därför se till att de anställa trivs och passar för jobbet gör att utbytet av de 

anställda minskar och på det viset sparas pengar. (Barrow & Mosley, 2005) 

Det starka arbetsgivarvarumärket bidrar även till en förbättrad rekrytering då det involverar 

förmedlandet av det unika i upplevelsen av att vara anställd på ett specifikt företag.  Detta bör 

företagen göra genom att trycka på det tydiga liksom de mindre tydliga fördelarna med att vara en 

del av just det specifika företaget.  (Barrow & Mosley, 2005) 

Ju mer positivt en organisations rykte upplevs desto positivare utvärderas egenskaper associerade till 

organisationen och desto stoltare kommer de anställda att vara av att få vara en del i organisationen. 

(Barrow & Mosley, 2005) 

4.6.2 Arbetsgivarvarumärke och varumärke integreras 

Eftersom en arbetsgivare presenterar ett liknande varumärke ut till kund som sitt 

arbetsgivarvarumärke mot arbetarna är det viktigt att klargöra relationen mellan arbetsgivaren och 

varan. Det finns vissa nyckelfaktorer som vision, syfte, värderingar och affärer som måste klargöras. 

Enligt Barrow och Mosley är en generell regel att anpassa arbetsgivarvarumärket så att det blir så likt 

varumärket ut mot kund som möjligt, detta för att försäkra företagets integritet.   

Varumärket och arbetsgivarvarumärket drivs på olika sätt, den ena genom produkt och service och 

den andra genom talang och engagemang, båda är dock tätt relaterade. Genom att attrahera 

relevanta personer till företaget och se till att de trivs och presterar bra spelar arbetsgivarvarumärket 

en viktig roll i både uppförandet och stöttandet av varumärket. Likaså spelar varumärkets slagkraft 

en viktig roll för att attrahera rätt personer till företaget. De anställda kommer då att känna en 

stolthet att få arbeta för företaget vilket gör att personalen behåller sin lojalitet och sitt engagemang 

för levererandet av varumärkets löften till kunden. (Barrow & Mosley, 2005) 
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Figur 7 – Barrow & Mosleys modell för ett integrerat arbetsgivarvarumärke och varumärke 

Modellen i figuren ovan beskriver hur ett integrerat arbetsgivarvarumärke och varumärke fungerar. 

Arbetsgivarvarumärket och varumärket delar samma grundläggande värderingar men har även ett 

antal egna värderingar.  Varumärket ska skapa en positiv varumärkesupplevelse vilken ska bidra till 

att personer vill testa företagets produkter eller tjänster och att kunden sedan fotsätter att köpa 

dessa produkter eller tjänster. Arbetsgivarvarumärket ska skapa en positiv varumärkesupplevelse 

som leder till en attraktion för företaget, att skapa en vilja av att vara en del av företaget. Den 

positiva upplevelsen ska även bidra till bibehållandet av personal och öka engagemanget hos de 

anställda . Tillsammans leder allt detta till ett varumärkesfrämjande. (Barrow & Mosley, 2005) 

Studier pekar på att studenter ser företag som sponsrar och syns under studentevenemang som mer 

attraktiva arbetsgivare. Organisationer som utgör en alltför positiv bild av deras 

arbetsgivarvarumärke kan dock komma att uppmuntra orealistiska förväntningar hos nya anställda 

vilket kan leda till att anställda slutar. (Edwards, 2010) 

5 Metod 

I den här delen av rapporten beskrivs hur examensarbetet har genomförts, hur undersökningar, 

empiriinsamling och analysen har utförts. Här nämns även forskningsetiken och den kritik som finns 

till metoden. 



32 
 

Undersökningen har genomförts tillsammans med attraktionsgruppen på Skanskas huvudkontor i 

Solna, Stockholm. Studien delas upp i sex olika moment, förstudie, empiriinsamling, 

resultatsammanställning, analys och presentation.  

Förstudien gjordes för att få en förståelse av Skanska som företag och programmet Skanska 21 samt 

dess organisation. I förstudien genomfördes samtal med vår handledare på Skanska samt intervjuer 

med tidigare projektledare och en person som deltagit i uppstarten av programmet. För att få en 

uppfattning om hur marknaden av studentprogram ser ut gjordes även en mindre kartläggning av 

liknande satsningar i Sverige. När förstudien var genomförd samlades relevant litteratur in men även 

viss litteraturinsamling förekom senare i undersökningen.  

Empiriinsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer och enkäter. Då alla intervjuer var 

genomförda och enkätsvaren inkommit sammanställdes resultatet på ett lättöverskådligt sätt för att 

underlätta analys. Analysen genomfördes utifrån de teoretiska perspektiv som presenterats och de 

resultat studien givit.  

5.1 Empiriinsamling  

Empiriinsamlingen till undersökningen skedde genom både intervjuer och enkäter. Informanterna 

delades upp i olika grupper där ena gruppen fick enkäter och den andra gruppen blev intervjuade. 

För varje informantgrupp genomfördes genomgående samma typ av empiriinsamling, intervju eller 

enkät. Ingen informant fick alltså både en enkät och intervjuades.  Empiriinsamlingen genomfördes 

under våren 2011.  

5.1.1 Informanter 

Intervjuer genomfördes med projektledare, tidigare projektledare och andra personer som har eller 

har haft en administrativ roll inom Skanska 21. Dessa personer valdes ut av handledaren på Skanska 

för att de under de senaste åren arbetat med Skanska 21 och på så vis kunde ge oss den information 

som behövdes för att komma igång med undersökningen. Totalt intervjuades sex personer.  

Enkäter skickades ut till adepter och faddrar, som valdes ut på olika sätt. Adepterna delades upp i tre 

stycken årgångar, 1996-2000, 2001-2005 och 2006-2009. Ur var och en av dessa tre grupper 

slumpades fyra personer fram så att det totalt blev tolv personer. Det visade dock sig att vi fått fel e-

postadress till en av adepterna vilket medfört att enkäten skickades till elva stycken adepter.  Av 

dessa svarade alla.  

Faddrarna, tre stycken, valdes först ut av vår kontaktperson på Skanska. Då dessa visade sig vara 

mycket upptagna fick alla nuvarande faddrar enkäten. Totalt gick enkäten ut till 26 personer. 

Inklusive de första tre, svarade totalt sex stycken faddrar.  
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En enkät skickades även till en kursledare på det externa utbildningsföretaget som organiserar och 

driver internatveckan. Anledningen till att ingen intervju gjordes var på grund av att personen inte 

hade tid att ses för en intervju men gärna skickade skriftliga svar på våra frågor.  

5.1.2 Intervjuer 

De halvstrukturerade intervjuerna har baserats på intervjuguider med frågor aktuella för 

informanten. Som grund för intervjuguiderna användes Kvale och Brinkmanns ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” . Kvale ställer upp olika sorters intervjufrågor, allt från inledande frågor och 

uppföljningsfrågor till tolkande frågor. Totalt är det nio olika typer av frågor eller metoder. Kvale 

påminner också om att intervjufrågorna bör vara korta och enkla. Intervjuarens egna kunskaper inom 

och intresse för ämnet är ett av intervjuarens verktyg för att på så sätt kunna avläsa den mänskliga 

interaktionen och för att kunna tolka innebörden av svaren och därför kunna ställa lämpliga 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Fördelen med att använda intervjuer är att möjligheten finns 

att gå djupare in på motivet till svaret och oklarheter kan följas upp direkt. Om en fråga 

missuppfattas kan detta rättas till direkt och följdfrågor kan ställas då det skulle behövas. När en 

intervjuare genomför en intervju kan dock en viss skevhet, bias, uppstå. Detta på grund av 

värderingar och förutfattade meningar kring ämnet som den som intervjuar omedvetet lägger in i 

frågorna. Det kan lätt gå förbi obemärkt som ensam intervjuare men kan bli tydligt om intervjuerna 

genomförs av flera personer. Detta bör intervjuaren vara medveten om och försöka motverka.  (Bell, 

2006) De inspelade intervjuerna transkriberades för att underlätta resultatsammanställningen och 

analysen av svaren. För att förenkla transkriberingen användes programmet Express Scribe.  

5.1.3 Enkäter 

Som grund för enkäterna har ”Enkäten i praktiken” av Ejlertssson använts. Det är en metodbok som 

beskriver vilka olika faktorer som utformar och påverkar en enkätundersökning. Alla steg i en 

enkätundersökning presenteras, från författandet av undersökningen till analysen av resultaten 

(Ejlertsson, 2005). Enkäterna som togs fram för undersökningen kan ses som skriftliga intervjuer med 

längre och väldefinierade frågor, det är alltså inte enkäter med flervalsfrågor. En vecka innan enkäten 

skickades ut fick de tilltänkta informanterna ett informationsbrev eller samtal där de informerades 

om hur undersökningen skulle gå till, varför undersökningen genomfördes och hur deras svar skulle 

användas. Enkäterna är uppbyggda utifrån undersökningens frågeställningar.   

5.2 Etik 

I undersökningen har vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning följts. Principerna består av fyra huvudkrav. 
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Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte”  

Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem” 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2011) 

Innan varje intervju eller enkät har informanten informerats muntligt eller skriftligt om 

undersökningen. Vad syftet med uppgifterna är, att den svarande när som helst kan avbryta sin 

medverkan och att alla svar kommer behandlas konfidentiellt. Dessutom har information om att 

svaren kommer användas för att förbättra programmet Skanska 21 tilldelats informanterna.  

5.3 Kritik till metoden 

Efter att rapporten tagits fram insågs att metoden och genomförandet hade kunnat göras på ett 

annat sätt för att underlätta arbetet. Om informationen att Skanska 21 var sig väldigt olikt jämfört 

med idag varit känd tidigare hade enkät- och intervjuguider kunnat bli mer specifika för de olika 

informantgrupperna. Intervjuerna hade kunnat ge djupare svar om intervjuguiderna optimerats för 

den intervjuade. Då informanternas roller i företaget inte var beskrivna i detalj gjordes guider som 

täckte upp möjliga svarsområden. Det fanns möjlighet att dela upp intervjuerna för att fokusera på 

olika bitar med olika personer men valet föll på att göra breda intervjuer med alla. Svaren från 

adepter och faddrar hade kunnat vara mer beskrivande om intervjuer hade genomförts istället för 

enkäter. Men då det inte fanns tid till att genomföra intervjuer med så pass många personer valdes 

enkäter som metod.  

6 Resultat 

I den här delen av rapporten beskrivs alla resultat från intervjuer och enkäter. Läsaren får här en 

helhetsbild av de insamlade svaren från våra informanter. Intervjusvar har tagits från de 

transkriberade texterna.  

6.1 Studentprogram – en definition 

Generellt definieras studentprogrammen av företagen själva men vi presenterar här den definition 

som vi kommer använda oss av. Den största skillnaden mellan ett studentprogram och till exempel 
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ett traineeprogram är att studentprogrammen genomförs parallellt med studentens högskolestudier. 

Eftersom traineeprogram är en mer etablerad term finns det definitioner och certifieringar av dessa 

som det inte finns för studentprogrammen (Webbsida: Certifikat för traineeprogram, 2011). 

Studentprogrammen kan ha som syfte att marknadsföra arbetsgivaren och vara något av ett ”prova-

på-program” innan studenten sedan väljer att söka en anställning hos företaget eller att acceptera en 

av företaget erbjuden tjänst. För att inte förväxla traineeprogram och studentprogram kommer vi 

konsekvent kalla Skanska 21 och liknande satsningar för studentprogram. Traineeprogram brukar 

dessutom innebära en utlovad anställning efter genomfört program. De tongivande punkterna som 

definierar ett studentprogram är att programmet är tidsbegränsat samt att det löper parallellt med 

studentens studier på högskola eller universitet. Dessutom rekryteras endast oerfarna studenter 

som inte har en tidigare examen till studentprogrammen. Alltså är studentprogrammen en relativt 

bred definition och många olika koncept skulle passa in inom termen studentprogram bland annat 

såkallade co-op-utbildningar där studenten har avlönad praktik under sin studietid.  

6.2 Liknande satsningar – några nedslag 

Informationen som går att finna i denna del av rapporten är hämtad ur broschyrer, 

mailkonversationer med rörda parter samt företagens egna hemsidor.  

6.2.1 Technical Talent Program 

Tetra Pak i Sverige driver ett studentprogram som liknar Skanska 21 på många sätt. Technical Talent 

Program riktar sig mot de studenter som går sitt andra eller tredje år på sin utbildning inom bland 

annat maskinteknik, fysik, kemi, elektroteknik, och bioteknik. Studentprogrammet har en tydligare 

efterfrågan efter studenter som har ett intresse för automatik och teknik snarare än projektledare 

och ledarskap. Studenterna har, på samma sätt som inom Skanska 21, garanterat sommarjobb hos 

Tetra Pak där den första sommaren är på ett laboratorium och inför den andra sommaren blir 

studenten erbjuden en tjänst inom utveckling och/eller produktion. Under terminerna deltar 

studenterna i olika projekt som är anpassade efter hur långt studenten har kommit i sin utbildning 

och vilken inriktning han eller hon går. Precis som i Skanska 21 erbjuds alla studenter inom Technical 

Talent Program en mentor och möjligheten att skriva sitt examensarbete hos Tetra Pak. Dock är 

studenten inte garanterad anställning efter avslutat program. (Webbsida: Next Step Tetra Pak, 2011) 

6.2.2 Scania Student Intro 

Scania rekryterar civilingenjörsstudenter som går sin sjunde eller åttonde termin till deras 

studentprogram Scania Student Intro. Ur en mailkonversation med Scania fick vi en beskrivning av 

syftena med Scania Student Intro. 



36 
 

Huvudsyftet är att Scania ska få möjlighet att lära känna studenterna på ett tidigare stadium än när 

det är utexaminerade och att studenterna ska få möjlighet att lära känna Scania och få lite förankring 

i näringslivet. Dessutom anser Scania att de har mycket att dela med sig av till studenterna i form av 

kunskap och att programmet kan vara ett bra tillskott till studenternas utbildning. 

Precis som genom programmet Skanska 21 får studenten genom Scania Student Intro en mentor, 

garanterat sommarjobb och examensarbete hos Scania. Sommarjobbet anpassas efter studentens 

inriktning på högskolan. Scania Student Intro består förutom sommarjobben av helgaktiviteter två 

gånger per termin och under dessa helger genomförs övningar i former av case, seminarier, 

gruppövningar och kvällsaktiviteter. Bilden visar dispositionen av Scania Student Intro. (Webbsida: 

Scania Student Intro, 2011)  

 

Figur 9 – Scania Student Intro (Webbsida: Scania Student Intro, 2011) 

Scania Student Intro 2011 bestod av två olika delprogram: Scania Student Intro System och Scania 

Student Intro Mekanik som har olika rekryteringsbaser som presenteras i tabell 2. (Webbsida: Scania 

Student Intro, 2011) 

 Rekryterar studenter som studerar 

Scania Student Intro System Data, IT, Teknisk fysik, Systemvetenskap, Elektro 

och Mekatronik. 

Scania Student Intro Mekanik  Maskin, Farkost och Teknisk fysik. 

Tabell 2 – Scania Student Intros delprogram 

6.2.3 Traineeprogram 

Traineeprogram har länge varit ett inslag i större koncerners rekryteringsprocess av framtida chefer. 

Bland annat ABB har ett mer än hundraårigt traineeprogram (Webbsida: Made in ABB – Världens 

möjligheter som trainee, 2011). Möjligheten att stöpa engagerade studenter i just den form som 

företaget önskar har visat sig vara populärt för både studenterna som nyligen tagit examen och för 
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företagen som erbjuder traineeutbildningarna (Pahlavani, 2008). På senare tid har det även skett en 

ökning av traineeutbildningar hos mindre företag och myndigheter, samtidigt som nya plattformar 

för att förmedla traineeprogram, som webbsidan Traineeguiden, har växt fram. Traineeutbildningar 

kan ha blivit ett alternativt sätt att skaffa jobb på till skillnad från de traditionella tillvägagångssätten.  

Enligt nationalencyklopedin är en trainee:  

”nyanställd tjänsteman, t.ex. nyutexaminerad civilingenjör eller civilekonom som genomgår 

internutbildning med sikte på framtida chefs- eller specialistjobb inom ett företag.” (Webbsida: 

trainee | Nationalencyklopedin, 2011) 

Traineeprogram lockar väldigt många sökande och är för många företag ett sätt att locka till sig 

toppstudenter och framtida chefer (Webbsida: Procarida - Över 800 söknande till nytt 

traineeprogram, 2010) (Pahlavani, 2008). Traineeprogram kan se olika ut, baserat på innehåll, 

upplägg, utlandspraktik, anställningsformer och löner. För att ge studenter klarhet i vad programmen 

innehåller har Traineeguiden tillsammans med fackförbunden Sveriges Ingenjörer och 

Civilekonomerna tagit fram ett frivilligt certifikat som företagen kan ansöka och som visar att 

programmet innehåller vissa moment. De fem punkter som måste vara uppfyllda för att ett program 

ska bli certifierat är: 

1) Traineeanställningen ska motsvara en tillsvidareanställning 

2) Program ska finnas för hela traineeprogrammet 

a) syfte, innehåll och mål ska finnas beskrivna  

b) en mentor eller handledare ska finnas tillhands under hela programmet 

c) både praktik och teori ska förekomma, där teorimomenten ska bestå av minst 10 %. 

3) Längden av ett traineeprogrammet ska vara mellan 9 och 30 månader 

4) Ingångslönen vid en traineeanställning ska vara på samma nivå som ingångslönen för en vanlig 

tillsvidareanställning 

5) Arbetsgivaren ska kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter efter traineeanställningen. 

(Webbsida: Certifikat för traineeprogram, 2011) 

6.2.4  Ett exempel på traineeprogram  

ABB:s svenska traineeprogram (ABB driver även ett internationellt traineeprogram) är certifierat 

enligt Traineeguiden och Sveriges Ingenjörers riktlinjer (Webbsida: Made in ABB – Världens 

möjligheter som trainee, 2011). ABBs traineeprogram startar med en introduktion av företagets 

uppbyggnad och hur organisationen fungerar. Ofta får studenten då reda på vem som kommer vara 

deras mentor eller kontaktperson på företaget. Under traineeperiodens gång varvas utbildning med 
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praktik på olika delar av företaget. Utbildningarna behandlar ofta projektledning och andra relevanta 

ämnen för kommande arbete. Programmen avslutas med en utlandspraktik. (Webbsida: 

Programmets utformning, 2011) 

 

Figur 10 - ABBs traineeprogram i Sverige (Webbsida: Programmets utformning, 2011) 

6.2.5 Corporative Universities 

Idag har flera företag i USA startat sina egna skolor, s.k. corporative universities, både på gymnasial 

och på eftergymnasial nivå, eftersom de anser att de vanliga skolorna inte ger all den kunskap som 

företagen anser behövas för att arbeta inom deras företag. Vanliga skolor lägger mer vikt på en 

utbildning för livslång anställning medan det i företagsskolorna satsas mer på en livslång 

anställningsbarhet. Företagen har även upptäckt fördelen med att knyta ihop kompetensutveckling 

och kunskap med företagets tillväxtmål och startade därför egna skolor där man sett till att det finns 

ett fungerande samarbete mellan undervisningen och strategiskt viktiga enheter (Abrahamsson, 

2002). Liknande skolor finns även i Sverige, bland annat Skanskas gymnasium beläget i Växjö 

(Webbsida: Skanskagymnasiet, 2011).  

6.3 Syften och mål 

För att svara på vår frågeställning behöver vi finna vilka mål och syften som anses vara kopplade till 

Skanska 21. Frågorna ställdes både i muntliga intervjuer och skriftliga enkäter.   

Vilka mål och syften Skanska har med studentprogrammet Skanska 21 är formulerat i de dokument 

som vi fått tillgång till. Vi har även frågat ett flertal personer inom Skanska och bett att få deras syn 

på syften och mål med Skanska 21. Ur intervjuerna har vi fått fram att Skanska 21:s ledning är enade 

om att Skanska 21:s syfte till stor del är att attrahera duktiga studenter till företaget. På Skanska 

beskrivs målet och syftet av flera av varandra oberoende personer som 
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”Syftet med det är ju sedan naturligtvis att marknadsföra Skanska på ett bra sätt 

men samtidigt då att dra till sig duktiga medarbetare, hitta potentiellt duktiga 

medarbetare.” 

”Att attrahera framtidens chefer och specialister, det är ju i grund och botten vad 

Skanska 21 går ut på. Programmet finns ju till för att komma i kontakt med 

russinen ur kakan ur de olika lärosätena i Sverige.”  

”Syftet med programmet tycker jag främst är strategisk rekrytering av de bästa 

universitetsstudenterna som vi ser kan vara våra framtida ledare och chefer. En 

konsekvens av det målet är också marknadsföringsbiten. Skanska som varumärke 

följer hand i hand. […] I grunden är Skanska 21 en strategisk rekrytering det är vårt 

främsta verktyg för att plocka upp dem bästa och mest engagerade studenterna 

redan under deras studietid. För att förse verksamheten ett kontinuerligt inflöde 

[ohörbart] framtida ledare.”  

Vilket mål och syfte som studentprogrammet har är självklart en viktig del av hela organisationen 

kring Skanska 21. Något som dock inte finns dokumenterat är hur ett lyckat utfall av 

studentprogrammet skulle beskrivas av de berörda personerna. Därför valde vi att fråga ett flertal av 

våra informanter hur deras bild av ett lyckat utfall av Skanska 21 skulle se ut. Här är två av deras svar.  

”Det är ju när jag hittar medarbetare som vi anställer och sen om 5 år då 

fortfarande är kvar i vår organisation och har utvecklat och kanske då blir en 

produktionschef ute.”  

”Dels att kandidaterna eller 21:orna känner att wow, Skanska är det själklara valet 

för mig. Men också att vi kan anställa de inte bara att vi säger att vi ska få in 

21orna… Så det blir en vinst för oss också, inte bara för kandidaten att de får ett 

jobb, utan att vi få rätt medarbetare.”  

6.4 Internatveckan 

Skanska har bett oss att inte publicera de delar som rör internatveckan eftersom en stor del av att 

delta som adept i Skanska 21 är att inte i förväg veta vad som kommer hända på 

konferensanläggningen. Därför har vi strukit det avsnittet i den här versionen.  
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7 Analys 

Här problematiserar och diskuterar vi den empiri vi har samlat in kring de teorier som har 

presenterats i tidigare kapitel. Vissa teorier och metoder ställs i mot varandra medan andra bekräftar 

den bild som målas upp av Skanska 21 i resultatdelen.  

7.1 Utbildningsperspektiv 
Studentprogrammet har ett flertal mål, men två av målen är utmärkande. Det ena är 

attraktionssyftet, genom att kunna attrahera och i förlängningen rekrytera de mest lämpade 

studenterna till Skanska. Det andra är utbildningsmålet, att ge studenterna en chans att få växa som 

ledare och lära känna sig själva och hur de reagerar i olika situationer. Vi utgår från de olika 

perspektiv på utbildning som Ola Lindberg beskriver och ställer varje perspektiv mot den empiri vi 

har funnit. Med hjälp av dessa kan vi analysera vilken sorts utbildningsperspektiv som tillämpas på 

Skanska 21 i sin helhet.  

Studenterna som har blivit antagna till Skanska 21 har utsatts för en konkurrens mot andra sökande i 

en antagningsprocess vilket skulle kunna motivera att Skanska 21 har ett konkurrensperspektiv. Dock 

är det inte utbildningen i sig självt som skapar konkurrensen mellan adepterna och därför menar vi 

att Skanska 21 inte utgår från ett sådant synsätt på utbildning. Om vi dock ser till nyttoperspektivet 

och bildningsperspektivet blir det mer intressant. Att adepterna lär sig generiska kunskaper som 

ledarskap, självkännedom och gruppsykologi tyder på att det finns ett nyttoperspektiv i 

utbildningsmomenten, adepten ska efter studentprogrammet göra nytta inom Skanska.  Dessutom 

ska studenten kunna arbeta i verksamheten direkt efter avslutat studentprogram, två attribut som är 

utmärkande för nyttoperspektivet. Samtidigt ser vi en tydlig koppling till bildningsperspektivet och 

vad resultatet av en sådan utbildning ska vara, nämligen ”Den bildade: en person som förverkligat sin 

potential eller utvecklat sin person och sitt interlekt till en högre nivå” (Lindberg, 2009). Vilket är 

något som är utmärkande i de svar som vi har fått från kursledaren på konferensanläggningen och en 

genomgående ton i de intervjusvar vi fått. Adepten ska utgå från sig själv och utvecklas utifrån den 

punkt som han eller hon är vid just nu. Dock menar Lindberg att det resultat som en utbildning, som 

organiseras utifrån ett bildningsperspektiv, ska nå ett ideal av den bildade människan, något som går 

stick i stäv med synen av utbildningar som de har på konferensanläggningen och i Skanska 21. Det är 

dessutom svårt att förena en sådan tanke med Deweys pragmatism som ifrågasätter just idén om att 

det finns en absolut sanning som vi ska sträva efter, utan snarare menar att den kunskap som är 

värdefull är den som kopplas till det vardagliga livet och utgår från individens personliga 

erfarenheter. Att Skanska 21 som studentprogram inte matchar in till fullo i något av Lindbergs 

utbildningsperspektiv är full möjligt. Lindberg menar att många utbildningar har flera olika delar av 

de olika perspektiven representerade i sig och så visar sig även fallet vara med Skanska 21.  
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7.2 Teori och praktik 

Alla adepter får en sommaranställning under den tiden de går studentprogrammet. Syftet med 

anställningen är enligt Skanska 21:s ledning att skapa kontakter mellan adepten och verksamheten. 

En viktig punkt enligt Skanska 21:s ledning är att adeptens fadder har kopplingar till den 

verksamheten som adepten gör sin praktik inom. Faddern ger adepten en öppning för en praktikplats 

inom den verksamhet inom Skanska som passar studenten bäst. Skanska har även som syfte att 

studenten ska kunna koppla teori och praktik samt ge möjligheter för adepten att få en inblick i 

Skanskas arbetssätt att visa upp Skanska som potentiell framtida arbetsgivare. Under själva 

praktikperioden har adepten ingen formell fördel av att vara en del av studentprogrammet utan gör 

likande uppgifter som andra praktikanter gör. Det går inte att generalisera vilka arbetsuppgifter detta 

innebär för adepten utan är olika för olika affärsenheter och orter, huvudsaken är att uppgifterna är 

individuellt kopplade till adepten tack vare fadderns kontakter inom Skanska. På så sätt får adepten 

en förarbetad grund att stå på under sin praktikperiod. Denna praktikperiod pekar tydligt på att 

Skanska har ambitioner att uppfylla Lave och Wengers teorier om hur lärlingar lär sig genom det 

dagliga arbetet på arbetsplatsen. Frågan om Skanska uppnår Lave och Wengers praktikgemenskap är 

svårt att se ut vår empiriinsamling. Eftersom Skanska 21 grundades redan 1996 torde det vara så att 

alla på arbetsplatsen där adepten genomför sin praktik är insatta i vad situationen innebär och har 

för betydelse för atepten och Skanska i stort. Det är under praktikperioden som adepten har störst 

chans att flyttas längst med Lave och Wengers deltagarbanorna.   

När det gäller kopplingen mellan teori och praktik ser vi en tillämpning av Deweys teorier om hur 

lärande bör byggas upp på samma sätt som forskare bedriver forskning. Ett arbetssätt som skiljer sig 

från bilden av att förmedlingen av kunskap är kunskapen och att kunskapsmålen uppnås genom att 

bedriva utbildning i motsats till att utbilda. Här vill Skanska 21:s ledning att adepterna ska lära sig 

genom att vara en aktiv del av verksamheten och där igenom få användningar av sina teoretiska 

kunskaper från universiteten. En i Skanska 21:s ledning nämner det här uttryckligen och ett flertal av 

adepterna pekar på att kopplingen mellan universitet och arbetet under praktiken gav dem mest 

nytta. Vi såg också i svaren på vår enkät att adepterna tyckte att praktiken varit till hjälp under 

studierna på universitet.  

En annan sida av myntet angående praktiken är de svar från studenter som beskriver att de fått insikt 

i vilka rutiner och arbetssätt som tillämpas inom Skanska. Det är rimligt att anta att detta ger dessa 

studenter en fördel vid eventuella framtida anställningar hos företaget och en inlärningströskel blir 

betydligt lägre för studenten.  
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Praktiken läggs upp på olika sätt på de olika enheterna och det är fullt möjligt att dessa kan bedrivas 

på olika sätt. Ingenstans har vi fått indikationer på att Skanska 21 har några behavioristiska, eller 

kognitivistiska inslag. De som är arbetsledare under adepternas praktik kan mycket väl tillämpa 

sådana pedagogiska praktiker men vi har inte haft möjlighet att undersöka det.   

7.3 Kompetensutveckling 

Ett delmål med Skanska 21 är att erbjuda personlig utveckling till deltagarna. För att svara på vår 

frågeställning kring hur Skanska uppfyller sina mål kopplade till studentprogrammet och därmed 

även målet att erbjuda den ovan nämnda personliga utveckling väljer vi att se på vissa delar av 

programmet som en del av kompetensutveckling. Det största momentet i studentprogrammet 

kopplat till kompetensutveckling är den praktik som adepterna genomför. Även den retorikutbildning 

som hålls för deltagarna och projektuppgiften är komponenter av kompetensutvecklingen. 

Kompetensutveckling sker i de flesta fall för personal som redan är anställd på ett företag eller inom 

en verksamhet. Skanska 21 erbjuder kompetensutveckling för potentiella medarbetare och inte för 

redan anställda (självklart finns det kompetensutvecklingsprogram för anställda inom Skanska men 

adepterna inom Skanska 21 är inte anställa och därför blir sådana program inte aktuella). Detta är 

något som innebär en ekonomisk risk i och med att det inte är någon garanti för att investeringen (tid 

och pengar) som görs på adepterna leder till någon avkastning i form av en framtida anställning.  

Ellström presenterar tre olika strategier för kompetensutveckling som presenteras i kapitel 4.3.2. 

Skanska 21 tillämpar två av dessa strategier där den ena är ”Lära-på-jobbet”-strategin när adepterna 

är ute på arbetsplatserna i samband med sin praktik som kan ses som ett studiebesök då adepten 

även deltar i arbetet. Den andra är ”Lära-av-andra”-strategin där externa studiebesök och nätverk 

ligger i fokus. Den egna arbetsplatsen är inte huvudscenen för kompetensutvecklingen utan det är 

snarare platser och situationer som liknar den egna arbetsplatsen som utnyttjas. I fallet med Skanska 

21 används den presumtiva framtida arbetsplatsen under praktiken.   

Henrik Kock menar att kompetensutvecklingsstrategierna går att dela upp i en formell och integrerad 

kompetensutvecklingsstrategi där den formella består av kurser och utbildningar medans den 

integrerade inriktar sig på att förändra hela strukturen på arbetsplatsen. Skanska 21 har i olika grad 

applicerat båda dessa två strategier under sin historia. När Skanska 21 grundades hade ett 

chefsrekryteringsproblem identifierats och det genomfördes en del strategiska förändringar i 

organisationen, alltså en integrerad kompetensutvecklingsstrategi. Skanska behövde attrahera och 

till viss del utbilda sina framtida chefer och för att lyckas med det grundades strukturen kring Skanska 

21, arbetsplatsens arbetssätt förändrades. Alltså själva skapandet av Skanska 21 var en del av en 

integrerad kompetensutvecklingsstrategi. I dagsläget följer Skanska 21 en formell 
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kompetensutvecklingsstrategi som applicerar kurser och träffar där fokus ligger på studenten som 

deltar i programmet och hans/hennes personliga utveckling inom gruppsykologi, ledarskap och 

självkännedom. Även studiebesöken är en form av formell kompetensutvecklingsstrategi med 

tillfälliga besök som har förutbestämda programpunkter. Kocks beskrivningar av 

kompetensutveckling skulle vi kunna applicera på praktiken som adepterna genomför men det är 

inga självklara kopplingar mellan teori och empiri i denna kollping. Som ovan beskrivet är praktiken 

en ”Lära-på-jobbet”-strategi men det är svårt att placera in praktiken i Kocks uppdelning mellan 

formell eller integrerad strategi. Om vi istället förlitar oss på Kolbs teorier om kunskap och hur 

studenterna ska utveckla sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter blir det något enklare att koppla 

empirin till teorin. Erfarenheten från praktiken har som syfte att ge adepterna en möjlighet att 

genom sina erfarenheter finna kunskaper inom både sin utbildning på universiteten och på sin 

framtida arbetsplats.  

7.3.1 Förändringstryck 

Förändringstrycket, som Kock menar har en viktig del i all kompetensutveckling, att grunda Skanska 

21 var större 1996 än vad det var vid tiden för empiriinsamlingen. Då fanns ett internt och externt 

förändringstryck på att skapa en organisation som säkerställde framtida chefs- och 

specialistrekryteringar och som Kock skriver kommer företag som känner ett starkt förändringstryck 

tillämpa en integrerad kompetensutvecklingsstrategi, något som skedde i fallet Skanska 21. Hur 

förändringstrycket idag ser ut är inte lika tydligt i svaren vi fått från informanterna. Skanska 21 ses 

som en del av Skanska Sverige men inga större planer finns på att förändra verksamheten. Eventuellt 

kan antalet studenter som rekryteras till studentprogrammet utökas, något som förmodligen inte 

skulle kräva någon större omorganisering utan endast en skalning av programmet.  

7.3.2 Lärmiljö 

Att erbjuda en god lärmiljö för studenterna är en förutsättning för kompetensutveckling enligt Kock 

men det är dock ingen garanti för att effekterna av kompetensutvecklingen ska bli goda. Den lärmiljö 

som erbjuds under internatvecken har vi inte kunnat undersöka lärmiljön på plats eller gett 

följdfrågor till kursledaren kring lärmiljön. Eftersom Kock är väldigt tydlig med att lärmiljön är viktig 

för effekterna av kompetensutvecklingen är forskning i området viktig. Att forska vidare på vilken roll 

en lärmiljö som starkt skiljer sig från den vardagliga miljön för deltagarna kan också vara intressant.  

Alla lärmiljöer inom programmet är intressanta för kompetensutvecklingen där framför allt praktiken 

som lärmiljö spelar en stor roll. Även studiebesöken och faddermöten omsveps av en lärmiljö som vi 

inte har kunnat undersöka med som eventuellt kan vara aktuellt för Skanska själva att se över. 
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Frågeställningar som om faddrarna får instruktioner i vilken miljö som är bäst för att stötta och ge 

feedback utifrån Kocks beskrivningar till respektive adept kan vara en utgångspunkt.  

7.4 Erfarenhetsbaserat lärande 

Kursledaren och de som arbetar på konferensanläggningen där internatveckan genomförs har 

givetvis flera uppdrag och kunder än att ta emot adepter från Skanska 21. Vi har inte haft möjlighet 

att göra något besök på konferensanläggningen eftersom ingen verksamhet med adepterna 

genomfördes under den tiden vi samlade in vår empiri. Den kursledare som besvarade våra frågor 

angående aktiviteterna under internatveckan har en gedigen insikt i Kolbs teorier om 

erfarenhetsbaserat lärande och hon beskriver dessutom hur de tillämpas. Även svar från Skanska 

21:s ledning styrker att aktiviteterna under internatveckan bygger på de metoder som kursledaren 

beskriver för oss. Inte för att vi har tvivlat på uppgifterna från kursledaren utan snarare den 

observationen att uppgifterna kommer från flera oberoende källor ger dem en större relevans för 

arbetet. De har alltså lyckats kommunicera ut sina metoder till sina kunder i Skanska 21:s ledning. 

Kursledaren tar ett tydligt avstamp i Kolbs idéer om att vi först uppfattar intryck och sedan 

tranformerar våra intryck för att sist lära oss. Varje aktivitet på konferensanläggningen har någon 

form av reflektion och analys kopplad till sig.  

Precis som Kolb menar med att det vi uppfattar måste efter hand tranformeras för att ge kunskap ger 

kursledaren här adepterna möjlighet till reflektion och återtanke. Svaren vi har fått från kursledaren 

säger dock inte hur transformerandet genomförs. Om det är med aktivt experimenterande eller om 

det är med reflekterad observation påverkar i storgrad vilken lärstil som används på 

konferensanläggningen.  

Kursledaren beskriver ett moment ”En förutsättning för gott lärande är, vila. Huvudet och 

känslomagasinet är nu nära överfullt på dem. Att befinna sig så nära sina känslor som de nu gjort i 

tre dagar kan leda till utmattning. Därför får de två timmars schemalagd tid i Energitanken.” Något 

som tyder på att det är just en reflekterande observation som adepterna antas göra.  

Den varianten av transformation leder enligt Kolb till Divergerande och Assimilerande lärstilar. Om 

detta är en del av upplägget under internatveckan att adepterna ska lära känna sig själva och hur de 

fungerar i en grupp eller inte skildrar inte svaren, dock är det en viktig del av den utbildning som 

adepterna får. Om endast tranformation i form av reflektion erbjuds på konferensanläggningen eller 

inte är svårt att svara på.  

Det kan vara på så sätt att kursledaren inte har presenterat alla delar av utbildningen på 

konferensanläggningen. Om den reflekterande observationen är ett mer frekvent sätt för adepterna 
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att tranformera sina intryck kan eventuellt de som föredrar ett aktivt experimenterande hamna i 

skymundan.  Om detta är medvetet eller inte kan vi inte dra några slutsatser kring. Detta kan vara en 

del av en fortsatt diskussion mellan kursledaren och Skanska 21 ledning.  

7.5 Fadderskap 

Enligt Mathisens teorier kring mentorskap och just fördelar med att ha en mentor är det bland annat 

stödet adepten får under samtalen. Adepten kan även få hjälp av faddern med kontakt med fadderns 

kontaktnät. Detta är precis det som Skanska 21:s ledning anger som orsak till varför de har 

fadderskap som en del av programmet. Som en bekräftelse på detta uppger både adepter och 

faddrar att kontakten mellan fadder och adept är viktig under programmets gång. De få klagomål 

som upptäckts i och med undersökningen pekar också på att det är just på den punkten som 

fadderskapet brister. Faddrarna har inte alltid varit lätta att få tag på och inte haft tid att träffa sin 

adept så mycket som varit önskvärt. Enligt Skanska 21:s ledning försöker de ta tag i problemet genom 

att informera faddrarna ordentligt inför programmet och genom att ge ut en fadderhandbok där 

instruktioner, krav och annat rörande fadderskapet finns samlat. Faddrarna är också medvetna om 

problemet och försöker ta sig tid för samtal, men deras vanliga arbetsuppgifter får ibland mer 

utrymme. Detta problem skulle kunna avhjälpas genom att faddrarna får avsatt tid att lägga på 

fadderskapet.  

Fadderskapet inom Skanska 21 kan enligt Mathisens teorier om olika typer av mentorskap beskrivas 

som ett icke-organiserat mentorskap. Det ingår inte i ett specifikt mentorsprogram men har ändå 

vissa krav och riktlinjer. Det inte någon som hjälper relationen mellan fadder och adept framåt eller 

som utvärderar och ser till att relationen och mötena sker på ett gynnsamt sätt, utan mentorskapets 

utveckling och resultat är helt upp till mentor och adept. 

Det går att beskriva fadderskapet som en sorts talangjakt där en högt uppsatt person med god insyn i 

verksamheten får möjlighet att lära känna en person och se vad han eller hon går för innan 

anställning. På så vis får faddern möjlighet att hitta en tjänst och position där adepten bäst kan 

tillkämpa sina kunskaper och samtidigt trivas vid eventuell anställning.  En prova-på-period av den 

här typen skulle kunna synliggöra en person som för faddern annars inte hade varit aktuell för en viss 

position. Detta är speciellt möjligt eftersom det är med utgångspunkt ur faddersamtalen som 

faddern ska hitta en praktikplats till adepten.  

I programmet ingår att adepterna får en inom Skanska högt uppsatt person tilldelad sig, som under 

ett och ett halvt år ska finnas som stöd och bollplank. Att ha denna person tilldelad sig behöver i sig 

inte leda till någonting positivt alls. Det är först när och om adepten och faddern får ett utbyte av 
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mötena som fadderskapet kommer leda till någonting positivt. Ett utbyte som gynnar Skanska är om 

adepten med hjälp av faddern kommer fram till vilket område som adepten bör göra sin praktik 

inom, och att det sedan visar sig att den positionen var ett bra val eller att det i alla fall lett till att 

adepten vet vilket område som istället skulle kunna vara aktuellt. Under programmets gång finns det 

tid för flertalet individuella samtal om framtiden där fadder och adept tillsammans kan skapa en plan 

för adepten och dess behov för att utvecklas till en så givande medarbetare som möjligt. På så vis kan 

fadder och adept dessutom tillsammans hitta en tjänst som passar adepten.  

Efter avslutat program kommer det att bli faddrarna som eventuellt anställer 21:an till sin avdelning. 

Att ha en person som besitter den positionen som mentor är inte optimalt. Bland annat kan det leda 

till att 21:an inte utvecklas och kan diskutera lika fritt som hon skulle kunna göra med en person på 

en neutral position inom företaget.  

Det stora kompetenskapitalet som troligtvis finns hos faddern skulle adepten kunna utnyttja både 

under programmets gång men även senare i arbetslivet på Skanska. Tanken med Skanska 21 är delvis 

att hitta personer som kan ta ledar- och specialistpositioner inom företaget. Adepternas faddrar har 

ofta arbetat på många olika positioner på vägen till sin nuvarande position. Den personen besitter då 

ett stort kunskapskapital kring hur arbetet leds i företaget. Genom faddersamtalen kan en del av 

denna kunskap föras vidare till kommande generationer. Att få träffa en så pass högt uppsatt person 

kan göra att adepten tidigt får en väldigt övergripande bild av hela företaget och företagsstrukturen. 

En bild som annars kan ta lång tid att sätta sig in i. Det är ett stort försprång för adepten att veta så 

pass mycket om verksamheten samt ha fått prova sig fram till den tjänst och arbetsuppgifter som 

passar bäst. 

Nätverkandet som fadderskapet för med sig beskrivs av Skanska 21:s ledning som en väldigt central 

och viktig del. Att få tillgång till en distriktschefs nätverk kan om det används på rätt sätt ge adepten 

ett försprång gentemot en annan anställd som inte har den tillgången. Enligt Mathisen har personer 

som har en fadder eller som söker sig till en fadder större chans till en snabbare karriär. Det beror 

ofta på att de har bättre förutsättningar för att diskutera sin framtid och kommande arbetsuppgifter. 

De kan tillsammans lägga upp en plan för hur ens väg uppåt genom verksamheten ska se ut och 

sedan få stöttning på vägen upp. Nätverkandet inom programmet gör att adepten troligtvis får lära 

känna fadderns kollegor, vilka oftast har en hög position precis som faddern själv har. Att adepten får 

lära känna dessa personer kan leda till att det i framtiden är lättare att byta avdelning inom Skanska 

och lättare att klättra uppåt i verksamheten. Den visionen hamnar dock i kontrast mot ett enkätsvar 

från en adept som istället säger att risker finns att bli fast på den avdelning där du som adept har din 

fadder.  
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7.6 Arbetsgivarvarumärke 

Enligt teorierna som Barrow och Mosley presenterar, om hur ett starkare varumärke byggs upp, 

arbetar Skanska i dagsläget med ett lämpligt upplägg. Genom företagspresentationen förmedlar 

Skanska sin företagskultur och hur de vill att arbetet på företaget ska gå till. På det viset skapar 

Skanska och Skanska 21 inga orealistiska förväntningar som kan gå isär med den verklighet adepterna 

sedan kommer arbeta i om de blir anställda. Skanska låter adepterna lockas utav bland annat miljön, 

arbetet och framtidsmöjligheterna som finns på Skanska, vilket gör att de troligtvis inte kommer bli 

besvikna.  

Även projektbesöken leder till att adepterna får en tydligare bild av Skanska, något som Barrow och 

Mosley också presenterar som viktig del av arbetsgivarvarumärket. Enligt enkätsvaren har dessa 

besök lett till att en del adepter kommit på vad för område de vill arbeta inom. Att de fått möjlighet 

att se olika områden och sedan fatta ett beslut gör att personen troligtvis kommer att stanna på 

positionen en längre tid, vilket är bra för Skanska ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta eftersom det 

innebär en kostnad att introducera en person i nya arbetsuppgifter.  

När adepterna är medvetna om vad de vill arbeta inom och är ute på sin sommarpraktik får de 

möjligheten att arbeta för Skanska. Genom bland annat fadderskapet, projektbesök och 

nätverksträffen kan adepten bygga upp ett kontaktnät inom företaget som ger ett försprång vid en 

eventuell anställning. Genom samtalen under exempelvis nätverksträffen kan de anställda på 

Skanska dela sina erfarenheter av Skanska, både positiva och negativa.  

Mentorskapet kan på olika sätt påverka arbetsgivarvarumärket, både positivt och negativt. Är 

faddern nöjd med Skanska som arbetsgivare kommer faddern troligtvis tala gott om Skanska, vilket 

kan komma att påverka adepten. Arbetsgivarvarumärket kan även påverkas av hur bra kontakten är 

med Skanska under programmets gång. Om Skanska visar ett stort intresse för adepten och hans 

eller hennes framtid och att faddern lägger ned energi och tid på att göra adeptens tid under 

programmets gång så givande som möjligt kan adepten att få en positiv bild av företaget. Men som 

en del av enkätsvaren pekar på är så inte fallet i dagsläget. Många av de svarande adepterna är 

besvikna på Skanska och deras visade intresse av att anställa dem efter avslutat program. Att det blir 

så skulle kunna förstöra delar av det som Skanska byggt upp kring sitt arbetsgivarvarumärke. Det kan 

även leda till att adepterna inte talar lika väl om Skanska inför sina studiekamrater på universiteten.   

Att studenter deltar i programmet Skanska 21 under sin studietid kan för Skanskas del leda till 

mycket positiva ”spillover-effekter”. Om adepterna får en positiv bild av Skanska och känner att 

företaget har bra värderingar och arbetssätt kommer de troligtvis prata om det med sina 
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studiekamrater som inte går programmet. Dessa kamrater kommer då också känna positivt inför 

Skanska och eventuellt söka arbete hos dem i framtiden. Även om de inte börjar arbeta för Skanska 

skulle denna insikt i Skanska kunna leda till att studenterna väljer att använda sig av Skanska som 

entreprenad i sin framtida anställning.  

8 Slutsats 
Slutsatserna svarar på våra frågeställningar som ställs upp i kapitel 3 i rapporten. De formella målen 

presenteras, om och hur de uppfylls samt vilka resultat programmet har gett i form av karriärer och 

attraktion.  

Nedan presenteras slutsatserna vi kommit fram till genom undersökningen. Vi börjar med att 

återkoppla till de formella målen som Skanska själva har satt upp i sin projektplan för Skanska 21. 

Syftet med studentprogrammet är uppdelat i två delar, tre syften för Skanska och sex syften för 

studenten, utöver syftet presenteras även målsättningen med hela programmet Skanska 21. Rent 

generellt, efter ett flertal intervjuer och enkäter med både projektledare, personalansvariga och 

adepter, ser vi att de formella målen som ställs upp i projektplanen för Skanska 21 blir uppfyllda. 

Dessa uppsatta syften och målställningarna för Skanska 21 uppfylls genom ett samspel mellan de 

olika momenten som ingår i programmet.  

Vi inleder med tre punkter som presenteras som syften för Skanska 

 att attrahera de bästa studenterna med utvecklingspotential 

För att attrahera de bästa studenterna med utvecklingspotential till programmet gör Skanska reklam 

ute på universiteten, dock har inga intervjuer eller enkäter skickats till studenter som är Skanska 21:s 

målgrupp men som inte blivit antagna till studentprogrammet. Reklamen och vad den har givit 

Skanska i form av attraktion har inte undersökts i denna studie, men här finns ett stort underlag för 

vidare forskning kring hur studenterna på de fyra universiteten ser på Skanska som arbetsgivare och 

Skanska 21 som studentprogram. Att studenter attraheras att söka till Skanska 21 bekräftas i alla fall 

av en i Skanska 21:s ledning som säger att söktrycket i år varit stort, då speciellt av personer som 

Skanska anser har utvecklingspotential. 

 att förse Skanska med 270 ETCS2-kandidater (tidigare 180 p-kandidater) till chefs och 

specialisttjänster 

                                                           

2
 1 ETCS motsvarar 1 hp (högskolepoäng) i Sverige. Många civilingenjörsprogram består av 300 hp. 
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Efter varje omgång av Skanska 21 och då studenternas examensarbeten är avklarade anställs en del 

av kullen. Andelen som anställs är olika från år till år. Detta mål är dock omätbart som det är 

formulerat idag.  

 att stärka Skanska som varumärke. 

I undersökningen har vi inte direkt undersökt hur adepterna ser på Skanskas arbetsgivarvarumärke 

utan istället jämfört Skanskas metoder för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke med vad teorier inom 

området säger. Enligt teorierna som Barrow och Mosley presenterar, om hur ett starkare 

arbetsgivarvarumärke byggs upp, använder Skanska en lämplig metod för att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke. Skanska använder sig av bland annat företagspresentationer, 

projektpresentationer och besök vid projekt samt att några medarbetare får presentera sig själva och 

sina arbetsuppgifter.  

 

De sex punkterna som ses som syften för studenten uppfylls till stor del.  

 att lära känna Skanska som ett framtidsföretag 

Detta mål är odefinierat och otydligt men viss litteratur pekar hur företag ska göra för att ses som en 

potentiell arbetsgivare. Precis som beskrivet i punkten ovan använder Skanska idag en enligt teorin 

lämplig metod för att stärka sitt varumärke, vilket vi tror påvekar synen på ett framtidsföretag. Dock 

behövs en definition av termen framtidsföretag bestämmas innan en full måluppfyllelse kan 

presenteras. 

 att få inblick i Skanskas olika verksamhetsområden 

För att ge adepterna en inblick i Skanskas olika verksamhetsområden låter Skanska några anställda, 

som har positioner aktuella för adepterna, presentera sig själva och sina arbetsuppgifter. Dessa 

presentationer ger en viss inblick i verksamheten men det är framförallt genom den praktik som 

adepterna genomgår som ger en djupare insikt i verksamhetsområdet. Dock nämns det ett flertal 

gånger i intervjuer att under programträffarna besöks ett flertal olika projekt på olika ställen i Sverige 

vilket gör att adepten även får inblick i andra verksamheter förutom den egna på praktikplatsen. 

Även en utlandsresa genomförs med syftet att visa Skanskas internationella affärsenheter.  

 att få en bild av framtida aktuella arbetsroller inom Skanska 

Under studentprogrammets gång organiseras seminarium där flera personer med olika befattningar 

inom Skanska presenterar sin arbetsroll, sina projekt och sin vardag. Genom detta får adepterna 
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inblick i olika arbetsroller och projekt som företaget erbjuder. Dessa arbetsroller blir även synliga för 

adepterna under deras praktik då de är ute i verksamheten och får prova på olika arbetsuppgifter i 

verkligheten. Faddern och nätverksträffen kan också bidra till att för adepten okända roller blir 

synliggjorda.  

 att programmet skall erbjuda personlig utveckling 

För att till fullo kunna förstå detta syfte krävs en tydligare definition av vad personlig utveckling är. 

Framförallt den aktivitet som sker på konferensanläggningen ger studenten möjligheter till personlig 

utveckling i form av att lära känna sig själv i olika situationer. Det är tydligt i svaren från kursledaren 

att fokus ligger på att adepten ska lära känna sig själv. Dessutom används övningar som utgår från 

Kolbs teorier kring erfarenhetsbaserat lärande och lärstilar för personlig utveckling. Dock kan 

personlig utveckling vara så mycket mer än att lära känna sig själv, det kan till exempel vara att lära 

sig nya eller att ha varierande och utmanande arbetsuppgifter.  

 att stärka sin kompetens genom att omsätta teori till praktik 

Studentprogrammet genomförs parallellt med studentens studier vilket torde leda till att studenten 

läser kurser inom området samtidigt som möjlighet finns att praktisera dessa teorier i verkligheten. 

Huruvida den teori som studenten tar med sig från universitetet verkligen omsätts, antingen under 

den praktik som studenten gör hos Skanska eller i något annat moment, är inte klarlagt. Dock har 

projektledare gjort det tydligt att Skanska 21 inte är en kompletterande utbildning för att täppa igen 

de hål som universitetsutbildningen eventuellt skulle ha. För att få ett mer pragmatiskt perspektiv på 

kopplingen mellan teori och praktik kan en lösning vara att kartlägga vilka kurser som adepterna just 

för stunden läser på sina universitet och vid besök i verksamheten visa tillämpningar av dessa. På 

konferensanläggningen uttalas uttryckligen att teori och praktik ska varvas för bästa resultat, både 

Skanska 21:s projektledning och kursledaren nämner detta.  

 att bygga nätverk inför framtiden 

Det finns flera olika moment inom programmet som bidrar till att uppfylla detta syfte, bland annat 

mentorskapet, praktiken, minglet i samband med företagspresentationerna och nätverksträffen. 

Under nätverksträffen får adepterna träffa gamla adepter, både de som fortfarande arbetar inom 

Skanska och de som har lämnat företaget. Faddern har även en mycket viktig roll som inte får 

underskattas för studentens framtida nätverk inom Skanska. Under programmet gång kommer även 

studenterna lära känna varandra vilket även det bidrar till det framtida nätverket.  
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Dessutom stolpas två målsättningspunkter upp av Skanska 

 att skapa en strategisk rekryteringskälla av framtida chefs- och specialistkandidater 

Till Skanska 21 skall personer som Skanska 21:s ledning anser kunna bli potentiella medarbetare 

antas. Efter genomfört program har studenterna fått en inblick i hur företaget fungerar och har på 

det viset ett försprång gentemot en vanlig arbetssökande. Skanska som företag har även haft 

möjligheten att ge studenterna nyttig information så att de ska komma in i verksamheten så lätt som 

möjligt. På så sätt har Skanska 21 blivit en strategisk rekryteringskälla av framtida chefs- och 

specialistkandidater. 

 att 90 % av de positivt värderade deltagarna skall erbjudas anställning på Skanska. 

Denna målsättning är något svårare att visa på om den uppfylls eller inte. Först måste en definition 

av vad ”positivt värderade deltagare” är för något hamna på plats. Att kunna erbjuda dessa en 

anställning på Skanska är en personalrekryteringsfråga som förmodligen är enklare eller svårare att 

uppnå beroende på vilken konjunktur marknaden är i samt vilket rekryteringsbehov som finns. Vissa 

enkätsvar visar dock att en del av deltagarna i studentprogrammet som var positivt värderade inte 

tas till vara av verksamheten och/eller hinner ta en annan anställning på ett annat företag. De 

uppgifter som Skanska gett oss är att ca 31 % av alla antagna till Skanska 21 har anställts av Skanska 

efter avslutat program. Det finns inga uppgifter på hur många av dessa som idag arbetar kvar för 

Skanska.  

 

Den här fallstudien vi har genomfört tyder på att Skanska använder metoder som teoretiskt stämmer 

överens med de mål och syften som Skanska har satt upp för studentprogrammet.  

Även om Skanska inte har en uttalad pedagogisk grund i sitt studentprogram pekar metoderna som 

Skanska använder sig av åt det sociokulturella hållet snarande än i någon annan rikning. Skanska 

skulle kunna vinna på att göra det tydligare vilka pedagogiska grunder som företaget lutar sin 

verksamhet på för att kunna förtydliga företagets kunskapssyn.  

Mentorskapet inom studentprogrammet bidrar till att adepterna får en god kontakt med personer 

högt uppsatta inom företaget. Skanska behöver dock fundera på om den person som kan komma att 

anställa adepten efter avslutat program ska vara adeptens mentor och om detta ställer till 

problematik. Adept och mentor bör vara så frikopplade från varandra som möjligt för att ett 

framgångsrikt mentorskap ska frodas.  
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Studentprogrammet Skanska 21 är uttalat att inte vara en genväg till välbetalda tjänster inom 

Skanska men det kan upplevas så i marknadsföringen av studentprogrammet. Det skapas på så sätt 

en diskrepans mellan adpeternas och Skanskas förväntningar på utfallet av studentprogrammetd. 

Skanska har uttryckt att studentprogrammet inte ska vara en lockvara för att attrahera studenter, på 

samma sätt som lockvaror i vissa fall används för att locka gymnasieungdomar till skolor. Skanska har 

arbetat och fortsätter att arbeta med att undvika sådana här missförstånd. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Enkät till Dig som fadder till en 21:a 

Om oss 

Vi har fått i uppdrag av Emma Sandholm och attraktionsgruppen på Skanska att utvärdera Skanska 

21. I utvärderingen kommer vi titta närmare på syftet och upplägget av programmet, hur det 

genomförs och vad som händer med 21:orna efter programmet.  

Vi är två studenter från KTH som går sista termin på programmet Civilingenjör och Lärare med 

inriktning mot matematik och fysik. Programmet ger en dubbelexamina som både gymnasielärare 

med behörighet för matematik och fysik samt civilingenjör.  

Dina svar kommer vi använda i vår utvärdering och citat kommer troligtvis att presenteras, men 

citaten kommer inte gå att koppla till dig personligen.  

Du som fadder har värdefulla erfarenheter och dina svar är viktiga för oss, attraktionsgruppen och 

framtida 21:or som alla kommer ha stor nytta av resultatet av vårt arbete. 

Tack för dina svar! 

John Kåberg & Malin Stålbrand 

Om dig 

Berätta kort om dig och din position på Skanska och vad du har för arbetsuppgifter. 

 

Om Skanska 21 

Vad anser du syftet är med Skanska 21?  

 

Vad i Skanska 21 anser du är det viktigaste som 21:orna får med sig in i det kommande yrkeslivet?  

 

Finns det något moment i programmet som är överflödigt? 

 

Finns det något moment i programmet som saknas? 

 

Om Fadderskapet 

Vad tycker du är bra med fadderskapet? 
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Vad tycker du är dåligt med fadderskapet? 

 

Är det något i fadderskapet som du vill förändra? 

 

Har du fått någon formell utbildning i handledning? 

 

 Skulle du önska utbildning i handledning? 

 

Har du efter Skanska 21 haft kontakt med någon av dina 21:or? Om ja, i vilket sammanhang? 

 

Övriga frågor 

Hur tror du en persons karriärväg påverkas av att han/hon genomfört Skanska 21-programmet? 

 

Hur ser er rekryteringsprocess ut för 21:an efter avslutat Skanska 21-program?  

 

Finns det något vi inte har frågat som du vill tillägga? 

 

 

Tack igen för dina svar.  

John Kåberg och Malin Stålbrand 
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10.2 Bilaga 2 – Enkät till Dig som före detta Skanska 21:a 

Om oss 

Vi har fått i uppdrag av Emma Sandholm och attraktionsgruppen på Skanska att utvärdera Skanska 

21. I utvärderingen kommer vi titta närmare på syftet och upplägget av programmet, hur det 

genomförs och vad som händer med 21:orna efter programmet.  

Vi är två studenter från KTH som går sista termin på programmet Civilingenjör och Lärare med 

inriktning mot matematik och fysik. Programmet ger en dubbelexamina som både gymnasielärare 

med behörighet för matematik och fysik samt civilingenjör.  

Dina svar kommer vi använda i vår utvärdering och citat kommer troligtvis att presenteras, men 

citaten kommer inte gå att koppla till dig personligen.  

Du som tidigare Skanska 21:a har värdefulla erfarenheter och dina svar är viktiga för oss, 

attraktionsgruppen och framtida 21:or som alla kommer ha stor nytta av resultatet av vårt arbete. 

Tack för dina svar! 

John Kåberg & Malin Stålbrand 

Om dig 

Vilken är din nuvarande roll i Skanska? 

 

Vilket år påbörjade du Skanska 21? 

 

Vilka tjänster har du haft sedan du avslutade Skanska 21? Beskriv gärna i kronologiskt ordning var 

du arbetade, även om tjänserna varit utanför Skanska.  

 

Fadderskapet 

Vad tycker du är bra med fadderskapet? 

 

Vad tycker du är dåligt med fadderskapet? 

 

Är det något i fadderskapet som du vill förändra? 

 

Har du efter Skanska 21 haft kontakt med din fadder? Om ja, i vilka sammanhang? 
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Idag är Skanska 21-programmet uppdelat i flera olika moment. Dessa moment har tillkommit då 

programmet har utvecklats. Nedan följer frågor kring fyra av dessa moment.  

Äventyrens ö 

I vilken/vilka situationer har du fått nytta av utbildningen på Äventyrens ö? 

 

I vilken/vilka situationer har du känt att du hade behövt mer av utbildningen på Äventyrens ö? 

  

Hur skulle utbildningen på Äventyrens ö kunna förändras? 

 

Sommarpraktiken 

I vilken/vilka situationer har du fått nytta av dina erfarenheter från sommarpraktiken? 

 

Finns det något du skulle vilja förändra med sommarpraktiken? 

 

Retoriken 

I vilken/vilka situationer har du fått nytta av retorikövningarna? 

 

I vilken/vilka situationer har du känt att du hade behövt mer retorikövningar? 

 

Finns det någonting med retorikövningarna som du skulle vilja förändra? 

 

De lokala träffarna 

Vid några tillfällen under Skanska 21 träffas deltagarna i sina lokala grupper, Stockholm, Göteborg, 

Luleå eller Lund. Under träffarna är det vanligt med olika föredrag och projektbesök.  

I vilken/vilka situationer har du fått nytta av de olika föredragen och projektbesöken som gavs 

under de lokala träffarna? 

 

Vad anser du om studiebesök som ett moment i Skanska 21? 

Övrigt 
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Fanns det några moment i Skanska 21 när du gick programmet som inte nämns här? Beskriv de 

momenten och förklara när du hade nytta av just de momenten.  

 

Finns det något vi inte har frågat som du vill tillägga? 

 

Tack igen för dina svar.  

John Kåberg och Malin Stålbrand 

 

 

  



62 
 

10.3 Bilaga 3 - Frågor till externt utbildningsföretag 
Hej! 

Du får gärna svara i direkt i det här dokumentet och sedan skicka tillbaka det till oss.  

Hälsningar 

/JohnKåberg 

Malin Stålbrand 

 

Vad är din roll ut på äventyrens ö och vilka arbetsuppgifter innebär det? 

 

Vad är syftet med utbildningsveckan som studenterna genomgår? 

 

Hur uppnår ni de syftena?  

 

Hur är utbildningsveckan upplagd, rent praktiskt?  

 

Bygger ert sätt att lära ut på pedagogiska teorier? Om ja, i så fall vilka? 

 

Är utbildningsträffen anpassade till Skanska 21 specifikt eller är det en generell utbildning? 

 

Är utbildningarna utvärderade? Om ja, i så fall hur väl faller utbildningsträffarna ut? 

 

 

 

 


