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Förord  
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kontinuerlig feedback, tips och råd som gjort det möjligt för oss att påbörja och 

slutföra arbetet. Vi skulle även vilja rikta ett tack till vår examinator Anna-Karin 

Högfeldt som hjälpt oss se helheten och kommit med konkreta förslag till 

förbättringar, vilket lett fram till att vi lyckats slutföra arbetet. Vi vill även passa på 

att tacka Jennifer Pettersson som konstruktivt opponerat på vårt arbete. 
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rapporten, stöttning och positiv inställning för att vi skulle ha möjlighet att bli klara 
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Abstract 

The master thesis has been constructed together with Scania, who had a wish to 

develop their training for newly employed design engineers. The purpose of this 

thesis is to examine how a company's introduction process can be shaped, as the 

introduction is the key to success for the individual as well as the organization. With 

a focus on how the productivity among newly employees can increase and how the 

introduction becomes meaningful to the individuals and the organization, the 

objective of this work is to develop concepts applicable for an introduction. 

The work was conducted using qualitative interviews with several different 

individuals at Scania and other companies. Along with the interviews a survey was 

constructed and sent out to newly employed design engineers at Scania to get a view 

of their opinions on the present training. During the first period of a job there are 

several factors that affect the employee based on the result from the interviews, 

previous research and theories. Some of the most important factors are mentorship, 

networks and a context based learning, which today is accomplished due to a close 

connection between education and work. To make sure these factors are considered, 

both evaluation and continuous follow-up of the introduction is necessary to obtain a 

meaningful introduction. In the last chapter of the thesis three different concepts are 

presented which lay out how Scania's design engineer training program could be 

improved from the experience gathered during the thesis.  



 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Scania som hade en önskan om att 

utveckla sin utbildning för nyanställda konstruktörer. Syftet med arbetet är att 

undersöka hur en introduktion på ett företag kan utformas. Detta eftersom 

introduktionen på ett företag är nyckeln till framgång, både för individen och för 

organisationen. Med fokus på hur nyanställdas produktivitet kan öka snabbare och hur 

introduktionen kan bli meningsfull för både den nyanställde och organisationen är 

målet med arbetet att ta fram koncept för hur en introduktion kan se ut. 

Under arbetet har det genomförts kvalitativa intervjuer med ett flertal olika personer 

på Scania och andra företag. Dessutom har en enkätundersökning genomförts med 

nyanställda konstruktörer på Scania för att få en tydligare bild av deras åsikter kring 

den nuvarande utbildningen. Utifrån intervjuernas resultat, tidigare forskning och 

teorier har flera faktorer som påverkar en nyanställds första tid på företaget 

identifierats. Några av de viktigaste faktorerna har varit mentorskap, nätverk och ett 

kontextuellt lärande, vilket intervjuernas resultat visat sker genom en nära 

kombination av utbildning och arbete. För att säkerställa att dessa faktorer fungerar har 

det visat sig att utvärdering och kontinuerlig uppföljning av introduktionen på ett 

företag är viktigt för att introduktionen ska bli meningsfull. I rapportens sista kapitel 

presenteras tre olika koncept på hur Scanias konstruktörsutbildning skulle kunna 

förbättras utifrån de erfarenheter som samlats under arbetets gång. 
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1 Inledning  

I det här kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden och de problem som föranlett examensarbetet. 

Här finns syfte och mål presenterat tillsammans med de frågeställningar som arbetet utgår från. 

Slutligen ges en kort beskrivning av vilka metoder som använts och definitioner som kan vara 

nödvändiga för läsaren. 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2013 kom vi i kontakt med Göran Eriksson och Marie Heyman på Scania som under 

flera år sett behovet av att utveckla introduktionsutbildningen för konstruktörer på företaget. En 

konstruktörs roll innebär bland annat att konstruera och utveckla befintliga produkter. Då 

introduktionen av nyanställda konstruktörer har setts som särskilt avgörande avser denna rapport 

att klargöra de faktorer som påverkar detta, hur olika företag hanterar denna centrala fråga samt 

hur Scania nu och i framtiden kan verka för en god utbildningskultur för sina konstruktörer.  

Samtliga nyanställda på Scania behöver genomgå en introduktionskurs på företagets intranät för 

att få en bild av Scaniakoncernen.
1
 Utöver det sker en introduktionsutbildning för de nyanställda 

och den kan se olika ut beroende på var i Scaniakoncernen de som genomgår utbildningen ska 

arbeta. Konstruktörerna arbetar på R&D och gemensamt för alla nyanställda på R&D i Södertälje 

är att de behöver gå en introduktionsutbildning med en omfattning på cirka 50 timmar. Utöver 

introduktionsutbildningen har Scania även rollbaserade utbildningar för nyanställda på R&D, 

vilket kan beskrivas som ett paket av olika kurser som är anpassade efter olika roller. Kurserna är 

uppdelade under två år och målet är att alla nyanställda efter den tiden har genomgått alla kurser, 

vilket sällan uppnås idag. Orsakerna till att introduktion genomförs med nyanställda är flera, 

exempelvis är det centralt för att säkerställa att de nyanställda får de baskunskaper som arbetet 

kräver. Många konstruktörer som anställs är nyexaminerade civilingenjörer och saknar erfarenhet 

av konstruktörsyrket. Exempelvis behöver de anställda förståelse för arbetsprocesserna för att 

undvika eventuella misstag i arbetet och säkerställa kvaliteten på produkterna som tillverkas.  

Inom R&D på Scania har behovet av kvalificerade konstruktörer ökat under de senaste åren. Från 

linjecheferna på R&D har det framkommit att utbildningen för konstruktörerna skulle behöva 

omorganiseras. Det beror på att de ofta är i stort behov av att snabbt få in konstruktörerna i 

arbetet, vilket leder till att alla konstruktörer inte har tid att fullfölja utbildningen.  

 

                                                 

1
 http://www.scania.com/sustainability/how-scania-works/labor-practices/talent-management/ 

http://www.scania.com/sustainability/how-scania-works/labor-practices/talent-management/
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1.2 Problemställning  

Problemet är att många nyanställda konstruktörer på Scania inte fullföljer utbildningen eftersom 

de anser att de kan tillfredsställa behovet på annat sätt. Problemet är dessutom att konstruktörerna 

saknar vissa grundkunskaper, företagsspecifika kunskaper, kompetenser och erfarenheter som 

krävs för att arbeta med god produktivitet och kvalitet.  

1.3 Syfte och Målsättning 

Syftet med arbetet är att undersöka förutsättningar för att vidareutveckla konstruktörsutbildningen 

på Scania så att den skapar mening för de nyanställda och säkerställer produktivitetsbehovet. 

Målsättningen med arbetet är att 

 presentera faktorer som påverkar en introduktion 

 ta fram förslag på hur en introduktionsutbildning kan se ut 

1.4 Frågeställningar  

Hur kan nyanställda på ett företag introduceras för att tidigt säkerställa god kompetens och 

produktivitet? 

 

 Vilka metoder kan användas för att de nyanställda ska bli produktiva i sitt arbete? 

 

 Vad är viktigt att tänka på vid introduktion och utbildning av nyanställda som skapar 

mening både för individen och för företaget? 

1.5 Metodval 

För att besvara frågeställningarna och uppnå de uppsatta målen krävs arbetsmetoder. De metoder 

som använts i arbetet kan sammanfattas i tre punkter. 

 Litteraturstudier av tidigare forskning och ämnen som berör examensarbetet. 

 Genomföra en intervjustudie på Scania om hur konstruktörsutbildningen ser ut och hur den 

skulle kunna utvecklas. 

 Undersöka hur andra företag introducerar nyanställda. 
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1.6 Uppdelning  

Det här examensarbetet har genomförts av både Simon Rothberg och Emelie Ernstsson. Arbetet 

har fördelats jämt mellan oss och rapporten har skrivits tillsammans. Under intervjuerna var båda 

delaktiga men ansvaret att intervjua turades om, vilket ledde till att vi kunde ge feedback på 

varandras intervjuteknik. En annan fördel med att arbeta tillsammans har varit möjligheten att 

diskutera metoder och koncept, vilket bidragit till nya perspektiv och flera intressanta 

diskussioner.  

1.7 Definitioner  

För att göra det lättare för läsaren att förstå begrepp i texten följer här nedan ett par definitioner. 

R&D - R&D står för Research&Development och är en avdelning på Scania där forskning och 

utveckling sker. 

Introduktionspaketet - Introduktionspaketet består av nio kurser som alla nyanställda på R&D ska 

läsa oavsett roll (bilaga 1). 

Basutbildningen - Basutbildningen består av ett antal kurser, specifika för alla konstruktörer på 

R&D och som de är rekommenderade att läsa under de två första åren (bilaga 1).  

Praktik – Med praktik menar vi att en anställd på ett företag testar på att genomföra ett arbete på 

annan avdelning än de normalt arbetar på. Till exempel kan en konstruktör på Scania göra praktik 

på monteringen för att förstå hur deras arbete sker.  

Användandet och betydelsen av orden fadder och mentor varierar från person till person. Vi har 

därför genom hela rapporten varit konsekventa med betydelsen av orden eftersom det annars 

riskerar att bli rörigt. Om det varit otydligt vilken betydelse ordet fadder och mentor har för varje 

individ har vi ställt den frågan vid intervjun för att kunna avgöra vilket ord vi ska använda i 

rapporten. Definitionerna följer nedan:  

Mentor - Med mentor menas en person med tillräcklig erfarenhet att hjälpa den nyanställde att 

klara av sina arbetsuppgifter. Vissa företag använder en mentor som både fadder och mentor. 

Fadder - Med fadder menas en medarbetare som blir den nyanställdes första kompis på 

arbetsplatsen. Fadderns främsta uppgift är att hjälpa till med praktiska saker under första tiden, 

som till exempel att hitta till matsalen och göra tidsrapportering.  
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2 Introduktion till företagen 

I det här kapitlet ges en kort beskrivning av företagen som intervjuats under examensarbetet. 

2.1 Scania 

Scania är idag en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. 

Förutom det tillhandahåller och säljer Scania tjänsterelaterade produkter och finansiella tjänster. 

Scania är ett globalt företag och verksam i ungefär 100 länder med mer än 40 000 anställda, där 

huvudverksamheten är förlagd i Södertälje. Till grund för Scanias kultur, ledarskap och framgång 

ligger deras kärnvärden; kunden först, respekt för individen och kvalitet.
2
 Examensarbetet har 

genomförts på avdelningen XACA som är en del av Scania Academy. Scania Academy arbetar 

bland annat med intern kompetensutveckling. Utbildning som ges sker i arbetet, genom 

läraktiviteter och kurser som tillhandahålls av Scania Academy.
3
 

2.2 Atlas Copco  

Atlas Copco grundades 1873 och har sitt huvudkontor i Stockholm. De är en leverantör av 

hållbara produktivitetslösningar och erbjuder bland annat industriverktyg och anläggnings- samt 

gruvutrustning.
4
  

2.2.1 Atlas Copco Construction Tools 

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copco affärsområde Bygg- och 

anläggningsteknik. Företaget är beläget i Kalmar och har cirka 140 anställda. Deras huvudsakliga 

verksamhet är inom produktion och divisionen ansvarar för utvecklingen och produktionen av 

riggmonterade hydraulspett, handhållna motordrivna spett och borrmaskiner.
5
 

2.2.2 Atlas Copco Rock Drills 

Atlas Copco Rock Drills är en annan division inom Atlas Copco som utvecklar, tillverkar och 

marknadsför produkter som används inom gruv-, tunnel- och entreprenadindustrin över hela 

världen. Företaget finns i Örebro och har knappt 2000 anställda. Deras huvudsakliga verksamhet 

är inom produktion, distribution och administrativa tjänster.
6
  

                                                 

2
 http://www.scania.se/om-scania/scaniakoncernen/ 

3
 http://www.scania.com/sustainability/how-scania-works/labor-practices/talent-management/  

4
 http://www.atlascopco.com/se/atlascopcogroup/acinsummary/factsandfigures/index.aspx 

5
 http://www.atlascopco.se/sesv/careers/contact/sodrasverige/atlascopcoikalmar/ 

6
  http://www.atlascopco.se/sesv/careers/contact/mellerstasverige/atlascopcoiorebo/ 

http://www.scania.se/om-scania/scaniakoncernen/
http://www.scania.com/sustainability/how-scania-works/labor-practices/talent-management/
http://www.atlascopco.com/se/atlascopcogroup/acinsummary/factsandfigures/index.aspx
http://www.atlascopco.se/sesv/careers/contact/sodrasverige/atlascopcoikalmar/
http://www.atlascopco.se/sesv/careers/contact/mellerstasverige/atlascopcoiorebo/
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2.3 Sandvik Coromant, Gimoverken 

Sandvik är en verkstadskoncern med produkter inom utvalda nischer som bland annat gruv- och 

metallindustrin.
7
 Sandvik Coromant ingår i affärsområdet Sandvik Machining Solutions i den 

globala Sandvik-koncernen. Av de 47 000 som jobbar inom Sandvik-koncernen jobbar cirka 8000 

inom Sandvik Coromant, som är en leverantör av verktyg och verktygslösningar till 

metallbearbetningsindustrin.
8
 

I fortsättningen av denna rapport kommer ordet Sandvik att syfta på Sandvik Coromant, 

Gimoverken.   

2.4 Volvo 

Från att den första bilen från Volvo tillverkades har Volvokoncernen vuxit till att bli en av 

världens största tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt ledande 

tillverkare av tunga dieselmotorer.
9
 Göteborgs Tekniska College är ett bolag som ägs av AB 

Volvo, Volvo personvagnar AB och Göteborgs Stad och erbjuder utbildning på olika nivåer för 

framtida kompetensbehov.
10

 

 

 

  

                                                 

7
 http://www.sandvik.com/sv/om-sandvik/ 

8
 http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/aboutus/sandvik_coromant_in_brief/pages/default.aspx 

9
 http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx 

10
 http://www.goteborgstekniskacollege.se/om-oss/ 

http://www.sandvik.com/sv/om-sandvik/
http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/aboutus/sandvik_coromant_in_brief/pages/default.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx
http://www.goteborgstekniskacollege.se/om-oss/
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3 Teoretisk bakgrund  

I det här kapitlet presenteras arbetets teoretiska bakgrund. Det handlar dels om vad introduktion 

kan innebära för ett företag men även mer specifika faktorer som bidrar till en meningsfull 

introduktion. 

3.1 Syfte och utmaningar med introduktion 

Den största utmaningen för ett företag vid nyanställning är enligt Rollag et al. att snabbt få de 

nyanställda produktiva i och med dagens klimat. De menar att information i dagens samhälle 

sprids snabbt och det är viktigt för företag att ta tillvara de nyanställdas nytänkande och 

nyfikenhet för att vara mer innovativa än dess konkurrenter.
11

 I det här avsnittet är målet att visa 

vilka syften och utmaningar det finns med introduktion på en arbetsplats. Utöver det kommer 

avsnittet beröra utseendet och innehållet i en introduktion. 

De allra flesta företag använder sig av någon form av introduktion för nyanställda där det bland 

annat handlar om att få dem att stanna längre på företaget och inom kort bli produktiva.
12

 För att 

skapa konkurrensfördelar och överleva som organisation menar Hansson att metoderna är viktiga 

för hur lärande och kompetensutveckling skapas. Vidare menar han att genom att skapa en helhet, 

en anda och en kultur som är svår att kopiera, kan företagsspecifika kunskaper skapas som i sin tur 

kan formas till en affärsfördel.
 13 

“En systematisk introduktion, instruktion i jobbet och utbildning för aktuella behov 

skapar goda förutsättningar för utveckling av varje individs produktivitet.” 

- Jörgen Hansson 
14 

Acevedo och Yancey undersöker i sin artikel bland annat vikten av introduktionsprogram för 

nyanställda. De menar att en bra introduktion leder till att nyanställda känner sig uppskattade 

eftersom företaget har investerat i dem och gett dem nödvändiga verktyg för att lyckas med sitt 

arbete. Vidare menar de att ett bra introduktionsprogram leder till att nyanställda snabbare 

kommer in i arbetet och tenderar att stanna längre på företaget.
 15

 Brown skriver i sin text om 

syften med en bra introduktion. Några syften som hon lyfter fram är bland annat att minska 

kostnaderna och minska tiden en nyanställd tar från andra medarbetare. Hon poängterar även, 

                                                 

11
 Rollag, Parise och Cross 2005 

12
 Wanous och Reichers 2000, 435-451 

13
 Hansson 2005, 9-10 

14
 Ibid, 25 

15
 Acevedo och Yancey 2011, 349-354 
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precis som Acevedo och Yancey, att en introduktion som ger de verktyg som behövs för att lyckas 

i arbetet får nyanställda att stanna längre på företaget.
16

 

Acevedo och Yancey menar, till skillnad från Brown, att en introduktion och upplärning av 

nyanställda kan ta mycket tid och kosta mycket pengar för företaget.
17

 Däremot argumenterar 

Brown istället för att en bra introduktion i slutändan reducerar kostnader och tid för företaget och 

ett problem idag är att många nyanställda blir utelämnade och får klara sig själva. Detta resulterar 

enligt henne att de nyanställda blir förvirrade, inte producerar något och inom kort tenderar att 

lämna organisationen. På så vis hävdar Brown att det blir en ökad kostnad för företaget.
18

 Rollag 

et al. beskriver en undersökning genomförd av Mellon Financial Corp. som visar att ett företag vid 

nyanställning förlorar upp till 2,5 procent av sina totala intäkter på grund av minskad 

produktivitet.
19

 Om ett företag gång på gång måste nyanställa för att medarbetare snabbt tenderar 

att lämna organisationen hamnar de i en ond spiral där produktiviteten minskar och kostnaderna 

ökar. 

Om fokus flyttas från organisationen till individens perspektiv menar Holton, som baserar sina 

antaganden på egna erfarenheter, att en bra introduktion kan leda till fler framgångar inom 

företaget eftersom de tidigt får ett bra intryck av organisationen.
20

 Ett sätt är att se till att de 

nyanställda känner sig välkomna och därför anser Brown att det är viktigt att avsätta tid för de 

nyanställda.
21 

 

För att kunna lära snabbare än konkurrenterna menar Hansson att det är viktigt att hela 

organisationen utnyttjas eftersom företagandet ofta är så komplext att allas kompetens måste 

utnyttjas för att företaget ska kunna utvecklas.
22

 Brown beskriver hur Mecklenburg Countys 

personalavdelning 1996 lyckades använda stora delar av organisationen för att undersöka vad som 

ansågs vara viktigt för en nyanställd att lära sig. Det tog tid och kraft men introduktionen på 

företaget förbättrades bland annat genom en tydligare struktur. Enligt Brown är en av 

anledningarna till att introduktionsprogram misslyckas att de inte är noga planerade.
23

 Således är 

det ytterst viktigt med en bra och organiserad introduktion som enligt Bowles har en tydlig 

struktur, frågan är däremot vad som leder till att en introduktion kan räknas som bra.
24

  Brown 
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beskriver flera viktiga faktorer som Mecklenburg County kom fram till i syfte att erbjuda de 

nyanställda en bra introduktion. Bland annat visade det sig att en mentor bör utses för att komma 

igång med arbetet och att det är viktigt att de nyanställda först får lära sig grunderna, eftersom det 

annars kan bli för mycket information i början.
25

  

I de resterande avsnitten kommer ovanstående delar att beröras, men även andra områden som 

påverkar en introduktion och som kommit fram under litteraturstudierna. 

3.2 Vuxnas lärande i arbetslivet 

3.2.1 Kompetens 

Statens kvalitets- och kompetensråd har tagit fram en bok om nätverk i arbetslivet. I den skriver 

de att traditionell utbildning är bra för att förmedla information och dessutom finns det möjlighet 

att fråga läraren eller de övriga deltagarna om hjälp. För att utföra ett arbete räcker det inte enligt 

dem med informationen som den nyanställda har med sig från skolan utan det behövs andra typer 

av kompetenser.
26

 Ordet kompetens definieras av Hansson och kommer från senlatinets 

competentia, som betyder ungefär sammanträffa eller räcka till. Kompetens är enligt honom en 

förutsättning för att klara av en situation, att genomföra en åtgärd eller att uppnå ett önskvärt 

resultat. Det kan även vara sådant som är svårt att fånga eller beskriva med ord, som till exempel 

attityder, värderingar, nätverk och relationer.
27

 

3.2.2 Kontext och meningsskapande 

För att lära sig ett arbete krävs någon form av utbildning och “så länge det funnits yrken har det 

också funnits personalutbildning, om än i former som vi kanske inte primärt uppfattat som 

utbildning.”
28

 Lönnheden och Olstedt hävdar att ”den mest centrala aspekten för att förstå vuxnas 

lärande är […] att förstå hur deras tidigare erfarenheter och kunskaper utgör utgångspunkt för nytt 

lärande.”
29

 Om kunskaperna därefter får betydelse och individen som lär förstår sammanhangen 

skulle lärsituationen enligt Bron och Lönnheden vara meningsfull.
30

  

Meningsskapande innebär enligt Bron och Lönnheden att ”förstå, och att kunskapen ges 

innebörder till skillnad från att mekaniskt rabbla en utantill läxa utan att egentligen begripa så 
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mycket.”
31

 Vidare beskriver Söderlund meningsskapande som en process där det sker en 

förändring.
32

 Det kan till exempel enligt Bron och Lönnheden innebära att ”vardagsbegrepp får 

nya innebörder och att en ny, kvalitativt annorlunda förståelse växer fram.”
33

 

Granberg anser att vuxna konstruerar sina kunskaper i samspel med kontexten som bygger på 

individens tidigare erfarenheter.
34

 Döös beskriver det som att lärandet antingen kan ske genom 

assimilation eller ackommodation. Med assimilation menas att den pågående erfarenheten 

bekräftar de tidigare erfarenheterna och befäster dessa.
35

 Till exempel förklarar Granberg 

assimilation genom att ny kunskap inte utvecklas utan den gamla förstärks och förankras istället 

ytterligare.
36

 Med ackommodation menar Döös att det blir en konflikt där det nya inte stämmer 

överens med det invanda sättet att tänka. Antingen kan personen välja att ignorera det nya eller 

göra en omtolkning genom att anpassa det nya med det gamla.
37

 Till skillnad från Döös, som 

beskriver det som ett vägval, hävdar Granberg att assimilation och ackommodation alltid sker 

samtidigt och är beroende av varandra även om den ena processen kan dominera över den andra.
38

 

Granberg anser vidare att det för vuxna kontinuerligt sker en ackommodation i en lärandesituation 

eftersom de lär genom att erövra kunskap, vilket betyder att individen måste ändra sitt sätt att 

tänka. Varje individ konstruerar enligt honom sin kunskap i ett intimt samspel med kontexten och 

väljer aktivt ut de delar av omgivningen som ska bearbetas i personens kognitiva processer.
39

 

Enligt Mathisen går det inte att tillägna sig all kunskap genom teoretiska studier utan det måste 

ske i olika sociala kontexter där nya kunskaper tillägnas genom praktiska handlingar och 

erfarenheter tillsammans med andra.
40

 Den kunskapen kan enligt Mathisen vara avgörande för att 

ta kloka beslut och kan enligt Statens kvalitets- och kompetensråd stärkas genom 

erfarenhetsutbyte.
41

 

3.2.3 Koppling mellan arbete och utbildning  

Dalin skriver att när det tidigare skapades utbildning på företag hade lärprocessen svaga 

kopplingar till deltagarnas dagliga arbete och företagens mål, utgångspunkten var istället lära 
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först - använd sen. När ledningen på företag började efterfråga utbildningens resultat 

decentraliserades utbildningssystemen och ansvaret hamnade på de vanliga linjecheferna. På så 

vis hoppades företagen att arbete och utbildning skulle gå hand i hand.
42

 Däremot beskriver Dalin 

att problemen fortfarande finns kvar eftersom utbildningar enligt honom kräver frånvaro från 

arbetet och saknar koppling till arbetsuppgifterna. Det leder till att nyttan av utbildningen kan vara 

svår att se och därför poängterar han vikten av ett nära samband mellan utbildning och arbete.
43

 

Även Lundmark menar att det viktigaste för att en utbildning ska kunna resultera i 

kunskapsanvändning är att deltagarna får möjlighet att använda den nya kunskapen i arbetet.
44

 

Lundmark menar ytterligare att lärande av erfarenheterna i arbetet och lärande genom utbildning 

kompletterar varandra och en kombination av de två delarna är central för varje individs 

kompetensutveckling. För att kunna genomföra detta och ta fram en utbildning som är meningsfull 

anser hon att det är viktigt att det sker en systematisk planering och genomförande av företagets 

utbildning.
45

 Dessutom lyfter Armstrong fram vikten av att individen är motiverad att lära sig, 

vilket de blir om de anser att utbildningen är meningsfull och tillför något.
46

 

3.2.4 Mål 

I boken Vuxenpedagogik skriver Hård af Segerstad et al. att målen för en utbildning behöver vara 

konkreta och formulerade på ett sådant vis att det enkelt går att dra slutsatser om utbildningens 

utfall utifrån de uppsatta målen.
47

 Det gör att individen i förväg kan avgöra om utbildningen är 

värd att genomföra, något som skulle vara optimalt eftersom den som lär behöver uppleva 

situationen som meningsfull.
48

 Lundmark lyfter dessutom vikten av att kursbeskrivningar är 

utformade på ett sätt så att arbetsgivare och deltagare i förväg kan avgöra vad som är viktigt att 

satsa på för att deltagarna ska lära sig väsentliga saker.
49

  

Dalin poängterar att en god lärmiljö kan bidra till ett mer effektivt lärande. Det innebär att målen 

för utbildningen är utformade på ett sätt som gör de tydliga och förstådda av alla, att alla 

medarbetare delar med sig av kunskaper och erfarenheter samt att de anställda tillåts att göra fel i 

sitt arbete under förutsättning att de lär sig något av felen.
50
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Armstrong menar att det är troligare att deltagarna lär sig något om det finns tydliga mål uppsatta 

för lärandet och om det sker kontinuerlig feedback på hur deras utveckling ser ut.
51

 

3.2.5 Handledning 

Med handledning avses att undervisaren möter de studerande utifrån deras förutsättningar i en 

aktiv process och utmanar studentens tänkande.
52

 Dagens syn på att den lärande styrs av inre 

drivkrafter, så som nyfikenhet och social gemenskap, har enligt Lundmark fått följden att läraren i 

högre grad fungerar som handledare i arbetslivet. Handledare bör därför utgå från deltagarnas 

intressen för att kunna stimulera problemlösning.
53

 Samtidigt menar hon att utbildningen ska 

innebära en rimlig utmaning för deltagarna, fylla en väsentlig funktion och vara relevant för 

målgruppen.
54

  

I rollen som handledare menar Hård av Segerstad et al. att det är viktigt att läraren fokuserar på att 

förstå deltagarnas sätt att tänka och arbeta, för att kunna utmana dem.
55

 För att underlätta för 

deltagarna att skapa sammanhang och variation i lärsituationerna är det enligt dem viktigt att 

lärare börjar samspela med varandra.
56

  

3.3 Mentorskap 

Mentorskap är en flexibel form av handledning i och med att det kan ske i samband med det 

dagliga arbetet och olika tidpunkter.
57

 I följande avsnitt kommer bland annat syften och fördelar 

med mentorskap att behandlas. 

Mathisen lyfter flera fördelar med ett mentorskap som främjar den individuella utvecklingen. Han 

menar att ett mentorskap är flexibelt och kan bedrivas under olika förhållanden och på olika sätt 

som kan anpassas utifrån individen. Individen kan dessutom få kontinuerlig feedback på det som 

sker och anpassa mentorskapet efter arbetet. Att använda sig av mentorskap istället för kurser 

resulterar enligt Mathisen ofta i besparingar eftersom det inte är lika kostnadskrävande och det 

påskyndar kompetensutvecklingen genom att det kan anpassas och pågå hela tiden.
58

 I och med att 

Mathisen anser att mentorskapet har en direkt relation till arbetet kan det anpassas efter varje 
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individs aktuella behov och utmaningar.
59

 Arbetsuppgifterna kan på så vis kontinuerligt öka i 

svårighetsgrad allteftersom deltagarna behärskar dem.
60

 Till exempel nämner Mathisen behovet av 

en mentor vid praktik eftersom mentorn kan vara den naturliga kopplingen mellan praktik och 

arbetet.
61

  

Ett problem med mentorskap är att relationen mellan mentorn och den nyanställda kan påverkas 

av deras egna personligheter.
62

 Således kan kvaliteten på ett mentorskap variera och enligt 

Mathisen är det individuellt vilket utbyte respektive nyanställd får.
63

  

En av rollerna som mentorn har är enligt Mathisen att ge feedback med syftet att stödja, motivera 

och utmana till utveckling och förändring.
64

 Mathisen belyser att rollen som mentor på ett företag 

bland annat kan ge ökad uppmärksamhet och status. På grund av detta kan det innebära att det 

finns de som tar på sig mentorrollen utan att förstå innebörden av den eller saknar förmågan att ge 

stöd och feedback. Dessutom kan det leda till att mentorn inte tar sig den tid som krävs för ett bra 

mentorskap.
65

 Mathisen anser därför att en mentor bör ha en bra anledning till att ta på sig rollen 

som mentor och en inställning att det inte enbart är för egen vinning eftersom det annars kan leda 

till ett missbruk av en maktposition.
66

 Mathisen visar genom en tabell (figur 1) möjliga utbyten 

som ett mentorskap kan leda till mellan den nyanställde, mentorn och organisationen.
67
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Figur 1 Möjligt utbyte för den nyanställda, mentor och organisationen
68

 

Ett mentorskap kan för organisationen visa hur en eventuell rekrytering kan ske. Mathisen 

framhåller att det är möjligt eftersom en organisation genom mentorskap kan hitta de personer 

som är speciellt duktiga och bör satsas på i organisationen. Ett mentorskap kan även synliggöra de 

individer som annars inte tar stor plats på företaget och ge dem det stöd de behöver för sin 

utveckling.
69

 Dessutom kan mentorn enligt Mathisen vara en bra övergång mellan utbildning och 

arbete eftersom mentorn kan hjälpa dem att förstå arbetskulturen på företaget.
70

 

Mathisen beskriver två olika typer av mentorskap, dels det formella som är organiserat och 

strukturerat, dels det informella som uppstår vid ett möte mellan två personer.
71

 Det kan ske när 

som helst och oberoende av plats.
72

 Ett mentorskap som inte är organiserat kan bland annat uppstå 

mellan två kollegor på en arbetsplats där det blir naturligt att till exempel fråga en mer erfaren 

kollega.
73

 Mentorskap är en process som är övergående och om det fungerar blir mentorn 

successivt överflödig.
74

 Det finns både för- och nackdelar med det formella och det informella 

mentorskapet. Ett strikt formellt mentorskap kan orsaka att det inte uppstår en relation mellan 

mentorn och eleven, något som är grunden vid ett informellt mentorskap. Om ett företag däremot 
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enbart förlitar sig på ett informellt mentorskap finns risken, enligt Mathisen, att det inte uppstår på 

ett sätt som är fördelaktigt för organisationen.
75

 

Många företag tillhandahåller mentorer för sina nyanställda, men det finns olika sätt att se på det. 

Rollag et al. talar om fördelen med en kompis, eller fadder, jämfört med en mentor tidigt i 

anställningen. Faddern ska finnas till för att ge allmän information och kan ibland etablera en 

bättre kontakt med medarbetare, än vad en mentor kan. De menar att fokus för de nyanställda 

snarare ligger vid att förstå organisationens normer och rutiner än vid sin karriärutveckling. Rollag 

et al. menar att det finns en risk att den nyanställde förlitar sig på sin fadders nätverk istället för att 

utveckla sitt egna nätverk, men undersökningen som de genomfört visar istället att de nyanställda 

på företaget använder sig av fadderns nätverk som en språngbräda för att träffa andra personer.
76

 

Det skulle gynna individens utveckling eftersom det kan vara svårt för en enda person att förse 

den nyanställde med all nödvändig information och verktyg som behövs, vilket ett nätverk istället 

kan bidra med.
77

 

3.4 Nätverk 

Nätverk är enligt Statens kvalitets- och kompetensråd en enkel och okomplicerad form för 

kunskaps- och erfarenhetsbyte och kräver inte stora resurser för att bygga och underhålla.
78

 Det 

bygger enligt Mathisen på frivillighet och existerar så länge medlemmarna känner att det ger dem 

något.
79

 Granberg framhåller att det ofta inte räcker med den enskildes kunnande för att lösa 

uppgifter, vilket gör att personen blir beroende av den kunskapspool eller nätverk som de övriga 

utgör för varandra.
80

 

Lundmark nämner att en stor del av lärandet och kompetensutvecklingen sker under arbetet 

tillsammans med sina kollegor.
81

 Hanson skriver att det är genom arbetsuppgifterna som varje 

individ blir uppmärksammad av resultatet som åstadkommits och där förväntningar förverkligas, 

vilket enligt honom skapar viljan till kompetensutveckling.
82

 Känslan av att kunna bidra med 

något till en grupp skapar enligt Hård af Segerstad et al. en tillhörighet, vilket också är viktigt för 

att trivas och för att skapa en vilja för att utvecklas.
83

 Rollag et al. hävdar att nyanställda ofta vill 
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visa framfötter och ställer således inte frågor eftersom de tror att det kan indikera en svaghet. 

Därför menar de att det är viktigt att skapa ett klimat där frågor är naturliga för att de nyanställda 

ska utvecklas, ha möjlighet att skapa ett nätverk och känna en grupptillhörighet.
84

 

Statens kvalitets- och kompetensråd menar att nätverk kan bygga på mångfald genom att 

människor med olika professioner samlas för att utbyta erfarenheter och utveckla idéer kring en 

speciell fråga. Att belysa ett problem eller kunskapsområde ur flera perspektiv är ett bra sätt enligt 

dem att bredda sin kompetens eftersom tidigare kunskaper kan upptäckas och kombineras med 

nya insikter.
85

 Genom att ha tillgång till en grupps erfarenheter är det enligt Mathisen möjligt för 

individen att ta till sig kollektivets tysta kunskap.
86

 Dessutom skriver Statens kvalitets- och 

kompetensråd att nätverk är ett klokt sätt att samla och ta tillvara spetskompetens som inte alltid 

kan finnas hos varje enskild avdelning. Det kan också vara ett sätt att bevara kunskap som annars 

skulle kunna gå förlorad, framförallt när det gäller erfarenhetsbaserad kunskap som är svår att föra 

vidare på annat sätt.
87

 

Kontakter, menar Statens kvalitets- och kompetensråd, blir speciellt betydelsefulla om arbetet är 

självständigt och inte erbjuder ett vardagligt erfarenhetsutbyte inom ett team. Genom ett brett 

kontaktnät får personerna tillgång till ett fiktivt "jättetankenätverk" som gör att arbetaren kan förse 

sig med tillräcklig kunskap för att klara arbetet. Enligt Statens kvalitets- och kompetensråd säger 

många med erfarenhet av nätverk att fördelen är just det konkreta i arbetet eftersom det bygger på 

deltagarnas praktiska erfarenheter.
88

 Flera personer, däribland Rollag et al. talar om fördelen med 

att använda sig av en fadder för att en nyanställd snabbt ska kunna skapa sig ett nätverk, genom 

möjligheten att få ta del av fadderns redan skapade nätverk.
89

 På så vis kan den nyanställde enligt 

Mathisen snabbare bli självständig i sitt arbete.
90

  

3.5 E-learning 

Zhang et al. lyfter fram att e-learning på senare år har blivit ett alternativ till traditionell 

undervisning och e-learning syftar på teknologibaserat lärande där läromaterialet finns tillgängligt 

digitalt.
91

 Hamid menar att den största skillnaden mellan traditionell undervisning och e-learning 
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är det medium som används.
 92

   

Armstrong anser att e-learning gör det möjligt för individer att genomgå utbildning när det behövs 

som allra mest.
93

 Andra fördelar med e-learning är enligt Zhang et al. bland annat möjligheten för 

deltagaren att själva styra över sitt lärande och bestämma i vilken takt lärandet ska ske.
94

 I 

traditionell undervisning är det läraren som har full kontroll på lärandemiljön och kan anpassa 

undervisningen vid behov. Hamid säger att vid e-learning är läraren skild från eleven och kan 

därför inte anpassa undervisningen på samma sätt som genom traditionell undervisning.
95

 Av 

förekommen anledning menar Zhang et al. att det är svårare att få den direkta återkopplingen av 

läraren som annars är möjlig genom traditionell undervisning.
96

 Däremot skriver Zhang et al. 

ingenting om att e-learning snabbt kan ge en direkt feedback genom exempelvis kontrollfrågor. 

Zhang et al. kommer i sin artikel fram till att e-learning inte passar alla typer av människor 

eftersom det kan göra det svårare för deltagarna att bli motiverade. De menar att e-learning kräver 

mer självdisciplin från individen än traditionell undervisning, vilket de anser kan vara en 

förklaring till varför flera deltagare i deras undersökning inte fullföljde utbildningen.
97

  

Däremot tyder forskningen på att e-learning blir alltmer populärt bland företag. Exempelvis 

skriver Hamid i sin artikel att e-learning har på senaste tid blivit vanligt förekommande bland 

företag eftersom det erbjuder de anställda att snabbt tillgodose sig kunskap, något som är viktigt i 

en företagsmiljö som kontinuerligt förändras.
98

   

3.6 Utvärdering 

För att introduktionens och utbildningens kvalitet ska kunna bibehållas och utvecklas lyfter Hård 

af Segerstad et al. vikten av en systematisk granskning oavsett verksamhet.
99

 Enligt Forsberg et al. 

finns det två syften med att utvärdera en utbildning. Dels handlar det om att kontrollera vad 

deltagarna har nått för resultat och dels att få synpunkter för att bättre kunna planera och 

genomföra förändringar av till exempel innehåll och arbetsformer.
100

 För att kunna lyckas med det 

är det enligt Hård af Segerstad et al. viktigt att frågorna som ställs är formulerade på ett sådant sätt 
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att svaren som erhålls kan användas för att förbättra utbildningen.
101

  

Lundmark framhåller att tillfället när utvärderingen genomförs kan vara avgörande för vilka svar 

som fås. Sker det för kort inpå kan det resultera i att deltagarna inte fått möjlighet att reflektera 

över nyttan av utbildningen och deras åsikter påverkas i högre grad av deras sinnesstämning. Om 

det däremot sker efter för lång tid kan deltagarna ha glömt det mesta och poängen med att 

utvärdera försvinner. Därför är det viktigt enligt henne att i förväg vara medveten om vilken typ 

av utvärdering som värdesätts. Hon menar att åsikterna antagligen är starkast precis efter avslut, 

medan nyttan och värdet med en utbildning kan avgöras först ett tag efter utbildningen då 

deltagarna har haft tid för reflektion.
102

 

3.7 Summering 

Tidigare forskning har visat ett en väl genomförd introduktion av nyanställda kan leda till att 

företaget får: 

● Konkurrensfördelar
103

 

● Minskade kostnader
104

  

● Nyanställda att stanna längre
105

  

 

Teorin ovan har visat att för att lyckas med en bra introduktion krävs vissa faktorer. Framförallt 

bör de nyanställda ha möjlighet att använda sig av tidigare erfarenheter för att ta till sig ny 

kunskap som genom tillämpning fördjupar lärandet. Ett bra exempel är att utbildningen, oavsett 

undervisningsform är kopplad till arbetet. För att förenkla kopplingen mellan utbildning och 

arbete lyfter framförallt Mathisen fördelarna med mentorskap.
106

 

Kompetensutveckling är en process som pågår kontinuerligt och framför allt i samarbete med 

andra eftersom en individs kunskap oftast inte är tillräcklig för att lösa ett problem. Med hjälp av 

ett nätverk går det således att lösa fler problem och ju större nätverk den nyanställde skapar, desto 

bättre blir individens kompetensutveckling.  

Även om e-learning ofta sker avskilt från lärare och andra deltagare visar forskning på fördelarna 

med att snabbt kunna ta till sig kunskap, något Hamid menar blir mer och mer eftersträvansvärt i 
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dagens företagsmiljö.
107

 

Eftersom verksamheten ständigt utvecklas är det extra viktigt med en kontinuerlig utvärdering av 

företagets introduktion för att säkerställa att den uppfyller målen och de kvalitetskrav som 

företaget har.  
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4 Metod 

I det här kapitlet presenteras de metodval som arbetet utgår från, tillvägagångssättet och de urval 

som gjorts. 

4.1 Metodval 

Utifrån det kvalitativa synsättet riktas fokus mot hur individen uppfattar och tolkar sin verklighet. 

Backman skriver ”I den kvalitativa strategin är […] människan (oftast i interaktion med andra 

människor) det huvudsakliga instrumentet.” Arbetet har därför präglats av ett kvalitativt synsätt 

eftersom det resulterar i att de intervjuades egna åsikter kommer fram.
108

 

För att kunna få fenomenen beskrivna på olika sätt är det viktigt att ha en öppen intervju eftersom 

den tillfrågade då kan resonera med sig själv, beskriva uppfattningar och sammanhang som anses 

vara viktiga. Genom att använda sig av öppna intervjuer beskriver den intervjuade sin bild av 

verkligheten, vilket resulterar i data för att förstå olika människors personliga erfarenheter.
109

 För 

undersökningens syfte är det viktigt att förstå varje individs åsikt om en introduktion och vi har 

därför har öppna intervjufrågor ställts för att på så sätt kunna ta del av deras personliga 

erfarenheter.   

Lantz beskriver att den stora skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa analyser kan sägas 

vara att ”kvantitativa analyser utgår från mer eller mindre av en dimension och kvalitativa 

analyser fäster uppmärksamhet vid det likartat och olikartade.”
110

 I arbetet söks bland annat olika 

faktorer för hur nyanställda introduceras i ett företag och det som eftersträvas är att finna mönster 

mellan de intervjuades svar. Av den anledningen är kvalitativa analyser ett bra angreppssätt för att 

kunna besvara frågeställningarna. 

4.2 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Det allra första som utarbetades var en projektmodell för att tidigt få en bild över hur arbetet 

skulle läggas upp. En projektmodell visar bland annat delmål och deadline som krävs för att 

arbetet ska bli klart i tid och arbetet har lagts upp utifrån Lundmarks modell för tillvägagångssätt 

(figur 2).
111
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Figur 2 Modell av tillvägagångssättet 

4.2.1 Tolkningsbas 

Enligt Dalin är det viktigt att starta från en grund.
112

 I det här arbetet är tolkningsbasen grunden 

och utgörs av litteraturstudier och informella samtal med våra handledare på Scania. Samtal med 

våra handledare på Scania var ett sätt för att skapa en bild över tidigare diskussioner som förts 

kring ämnet på företaget och få en förståelse för företaget.  

Litteraturstudierna har varit till för att skapa en bild över vad som tidigare har genomförts i 

området kring introduktionsutbildning i arbetslivet, faktorer som påverkar introduktionen och för 

att få inspiration till bra intervjufrågor. För att kunna genomföra intervjuer med hög kvalitet insåg 

vi dessutom vikten av att läsa litteratur kring intervjumetodik och etik. Utifrån detta formulerades 

intervjufrågor (bilaga 2).  

4.2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde framförallt i form av intervjuer, men även genom en kort enkät för 

konstruktörer på Scania. Att hämta information från olika nyckelgrupper och nyckelpersoner ger 

enligt Lundmark en mer nyanserad och bredare bild av behovet.
113

 Intervjuerna har därför 

genomförts med flera olika personer på företagen, bland annat HR-personal, gruppchefer för 
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konstruktörer, konstruktörer på Scania och produktionsledare.  

Intervjuer gör det möjligt att få detaljerad och relevant information, eftersom det är möjligt att 

ställa frågor och få otydligheter förklarade.
114

 Däremot menar Lantz att inte alla typer av 

intervjuer ger resultat för att kunna genomföra kvalitativa analyser. Därför har mycket tid lagts ner 

på att formulera intervjufrågor i en intervjuplan, vilket är en skriftlig förteckning över intervjuns 

frågeområden som kan vara mer eller mindre strukturerad beroende på intervjuform.
115

 I vårt fall, 

där vi använde oss av en öppnare intervjuform, kategoriserade vi frågorna och dessa ställdes i en 

ordning som kändes naturlig i sammanhanget. I ett arbete som har ett kvalitativt synsätt är det 

viktigt att det finns rum för förändringar under tiden datainsamling sker.
116

 Därför har vi 

omarbetat frågorna under intervjuprocessen och mellan intervjuerna för att bland annat förtydliga 

frågor och anpassa dem utifrån den intervjuades roll. 

Nyckelpersoner kontaktades tidigt på Scania och andra företag och tid för intervjuer bokades in. 

Intervjuerna spreds ut under flera veckor för att kontinuerligt kunna sammanställa intervjuerna. 

För att täcka in den mångfald av konstruktionsavdelningar som finns på Scania blev antalet 

intervjuer stort, vilket gav en bred bild av de olika chefernas åsikter. Intervjuerna på de andra 

företagen har bidragit till en bredare förståelse för hur introduktion av nyanställda kan se ut på 

olika företag. Totalt genomfördes 27 intervjuer och valet togs att inte transkribera dem eftersom 

det skulle vara för tidskrävande för arbetets omfattning.  

Vi har båda två deltagit under alla intervjuer och turats om att ha rollen som intervjuare och 

observatör. Observatören har i slutet av intervjun haft möjlighet att ställa kompletterande frågor. 

Varje person som intervjuades blev tillfrågad om intervjun kunde spelas in för att vi lättare skulle 

kunna sammanfatta resultaten som framkommit. Den av oss som intervjuade har efter intervjun 

lyssnat av inspelningen och samtidigt skrivit ner deras svar på intervjufrågorna. Deras svar 

sammanfattades sedan i en löpande text som observatören läste och godkände. I vissa fall där det 

rådde tveksamheter lyssnade observatören av delar av intervjun för att säkerställa att vi inte 

missuppfattat något. Sammanställningen skickades sedan ut till den intervjuade för att vi skulle få 

deras godkännande innan vi använde oss av resultatet.  

Nackdelen med att intervjua många personer är att intervjuerna inte blir lika djupa som om vi hade 

haft fokuserade intervjuer med ett fåtal personer. Det har dock inte varit ett problem för oss i och 

med att vårt mål har varit att se mönster mellan introduktionen på olika företag. Problemet med att 

sammanfatta intervjuerna istället för att transkribera är att viktiga detaljer kan gå förlorade och att 
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resultat kan missuppfattas.  

Chefer på Scania 

Intervjuerna på Scania har fokuserats på personer med en relevant koppling till konstruktörernas 

utbildning och urvalet är beskrivet mer i detalj i avsnitt 4.3. Frågorna har behandlat områden om 

hur introduktionen av konstruktörer ser ut idag och deras åsikter om hur utbildningen kan 

förändras. Alla informerades i god tid om syftet med examensarbetet tillsammans med en 

bakgrundsbeskrivning. Några dagar innan intervjuernas genomförande skickades ett mail ut med 

kompletterande information om intervjun.  

För att se mönster mellan resultaten från intervjuerna med cheferna på Scania använde vi oss av 

en tavla där vi utifrån ett antal kategorier satte upp post-it lappar med nyckelord (figur 3). När det 

var flera intervjuade som hade samma åsikt sattes en prick på post-it lapparna. Det gav oss en 

överblick av resultaten. 

 

Figur 3 Sammanställning av resultaten på Scania 

Konstruktörer på Scania 

Ursprungliga tanken var först och främst att intervjua olika chefspersoner på Scania, men under 

arbetets gång upptäcktes behovet av att samla in konstruktörernas egna åsikter om deras första tid 

på Scania. Vi kontaktade HR och av dem fick vi förslag på tre relativt nyanställda konstruktörer 

på Scania som vi genomförde intervjuer med. De fick syftet presenterat i förväg genom ett mail 

och intervjuprocessen genomfördes på liknande sätt som ovan där en sammanfattning skrevs 

utifrån inspelningar, vilken godkändes av den intervjuade. 
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De tre intervjuerna med konstruktörerna gav spridda resultat och vi valde därför att genomföra en 

kompletterande enkätundersökning (bilaga 3), baserad på nyckelfrågor från intervjun med 

konstruktörerna. Istället för att genomföra tidskrävande intervjuer ger en enkätundersökning 

möjligheten att nå ut till en större grupp under kortare tid. Det går dessutom enligt Kvale snabbare 

att analysera materialet från enkätundersökningar.
117

  

Enligt Lantz är det svarsalternativen som avgör om det är möjligt att göra en kvalitativ analys av 

en enkät.
118

 Därför konstruerades enkätfrågorna med fokus på att konstruktörerna själva skulle 

kunna beskriva sina upplevelser av första tiden på Scania. Genom flera öppna frågor fick 

konstruktörerna själva beskriva sina åsikter, vilket gav oss en möjlighet att ta del av dem. På så vis 

blev även enkäten en kvalitativ undersökning och vi kunde få en större förståelse och en bredare 

bild av vad konstruktörerna på Scania tycker. Däremot menar Lantz att en enkät ger en begränsad 

giltighet eftersom det kan vara svårt att se nyanser och differentieringar, vilket tagits i beaktande 

vid formulering av enkäten och analys av resultaten.
119

  

Enkäten genomfördes med hjälp av Google Docs som verktyg, vilket dessutom tillhandahåller 

verktyg för sammanställning av data. Den skickades ut till de 20 konstruktörer som HR hänvisat 

till och enkäten besvarades av åtta personer. Av de som inte svarade ansåg två stycken att de inte 

kunde bidra till undersökningen eftersom det var länge sen de genomfick utbildningen. Det som är 

anmärkningsvärt och som kan ha påverkat resultatet är att de flesta svaren innehöll någon form av 

negativ åsikt. Det skulle kunna tyda på att de som svarade var de som verkligen upplevt brister 

med konstruktörsutbildningen. 

Övriga företag 

Företagen valdes ut i samråd med våra handledare och vi fick kontakt med fyra företag som syftet 

med examensarbetet presenterades för. Intervjuerna på Atlas Copco Construction Tools och Atlas 

Copco Rock Drills skedde på plats hos dem. Med Sandvik och Volvo genomfördes 

telefonintervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes med samma process som beskrivits ovan. 

Fokus under intervjuerna låg på hur de hanterar introduktionen av nyanställda på företaget, 

förutom på Volvo där konstruktörsprogrammet som de genomfört för att utbilda blivande 

konstruktörer istället studerades. 

Intervjun på Volvo genomfördes med en teknisk utvecklingschef och lärare på Göteborgs 

Tekniska College eftersom han var med och tog fram konstruktörsprogrammet. 
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På Atlas Copco Construction Tools intervjuades deras HR-chef och en produktionsledare om 

deras introduktion av nyanställda på hela företaget.  

Under besöket på Atlas Copco Rock Drills intervjuades fyra personer med olika roller på företaget 

så som HR och gruppchefer inom R&D angående introduktionen av nyanställda på företaget. 

På Sandvik intervjuades två personer varav den ena är administratör för introduktionsutbildningen 

och den andra arbetar som ansvarig för produktionsteknik.  

4.3 Urval 

Redan i förväg var det tvunget att genomföra en del begränsningar som oavsett metodval påverkar 

insamlingen av resultat. För att kunna besvara frågeställningen har intervjuerna på Scania 

genomförts med personer som har relevant koppling till konstruktörerna. Urvalet skedde av vår 

handledare Göran Eriksson som är Key Account manager mot R&D på Scania och han utgick från 

de chefer som har direkt koppling till konstruktörer och som tidigare har poängterat problemen 

med dagens konstruktörsutbildning. Eftersom fokus från början låg på chefernas åsikter 

genomfördes endast ett fåtal intervjuer med konstruktörer som anställts inom de senaste två åren 

på Scania. Under intervjuerna blev vi även tipsade om andra personer med relevant koppling till 

konstruktörsutbildningen som vi borde träffa och antalet intervjuade ökade således något under 

arbetets gång.  

Risken med att inte intervjuat fler personer på andra avdelningar som också berörs av 

konstruktörernas arbete, som till exempel inköp, är att den totala helhetsbilden inte gått att fånga. 

På grund av arbetets begränsade omfattning prioriterades därför de som närmast berörs av 

konstruktörsutbildningen.  

De övriga företagen valdes ut tillsammans med våra handledare på Scania utifrån deras tekniska 

arbetsområde som liknar Scanias för att öka chanserna att jämföra introduktionerna. 

4.4 Etik  

Vi har arbetat utifrån Kvales etiska riktlinjer; samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Det 

betyder att de intervjuade har blivit informerade om undersökningens generella syfte, att privata 

data inte kommer redovisas utan deras samtycke och vad konsekvenserna av deras deltagande kan 

komma att innebära.
120

 Vid intervjuernas början tillfrågades deltagarna om samtycke till att 

intervjun spelades in och de meddelades att inspelningen inte skulle spridas utan endast var till för 

sammanställning.  
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4.5 Reliabilitet och validitet  

Ett viktigt kriterium för reliabilitet är att en intervju ska ge data som speglar källan. Det innebär att 

den som svarar ska ha haft möjlighet att uttrycka sina egna tankar och vara överens med 

intervjuaren om betydelsen av det som sagts under intervjun.
121

  Detta gjordes möjligt genom att 

sammanställa intervjun som beskrivits ovan. Dessutom blev det möjligt för de intervjuade att 

resonera och beskriva sina åsikter under intervjun då öppna intervjufrågor ställdes.  

Används istället enkätundersökning krävs mer välformulerade frågor för att uppnå en god 

reliabilitet och för att undvika att slumpmässiga faktorer inte påverkar resultaten.
122

 Detta har 

strävats efter att uppnås genom att enkäten bestod av flera öppna frågor. 

Med validitet menas ”sanningen och riktigheten av ett yttrande.” ”Ett giltigt argument är hållbart, 

välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande.”
123

 I kvalitativa undersökningar är problemet 

enligt Holme och Solvang med att få giltig information betydligt mindre än vid kvantitativa 

undersökningar. Detta menar de beror på att det finns en närhet till det som studeras och den 

intervjuade har möjlighet att själv kunna påverka sitt deltagande.
124

 Genom intervjuerna har 

deltagarna själva kunnat styra över sin medverkan och alla intervjuer har skett i nära kontakt med 

oss. Däremot blir validiteten för enkäten lägre i och med att en personlig kontakt saknas.   
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5 Resultat  

I det här kapitlet redogörs de resultat som framkommit under datainsamlingen. Resultaten 

beskriver de intervjuades syn och åsikter om företagets introduktion och utbildning för 

nyanställda. Resultatet är uppdelat utifrån olika faktorer som dels kommit fram i teorin och från 

intervjuerna. 

5.1 Översikt av företagens introduktion 

På Scania finns två kurspaket som konstruktörerna ska genomgå. Först och främst finns det ett 

introduktionspaket med kurser som ger en förståelse för Scania och en gemensam grund för alla 

som anställs på R&D, vilket bokas av HR. För det andra finns det en basutbildning som innehåller 

kurser anpassade efter den specifika roll och de kunskaper som en konstruktör behöver, vilka idag 

läses när de passar och behovet finns. Både introduktionspaketet och basutbildningen togs fram 

för att alla på R&D respektive alla konstruktörer skulle få samma grundkunskap vid nyanställning. 

Som komplement till kurserna blir konstruktörerna tilldelade en fadder, mentor eller bådadera, där 

faddern hjälper de att komma in i gruppen och mentorn hjälper dem att utvecklas och förstå sina 

arbetsuppgifter. 

För nyanställda på Atlas Copco Construction Tools tas ett introduktionsprogram fram som de ska 

följa de första veckorna. Det innehåller några mindre kurser som introducerar de nyanställda i 

företaget och ett schema för när praktik ska genomföras. Under introduktionen genomförs även en 

workshop där de nyanställda tillsammans med en chef får diskutera Atlas Copco Construction 

Tools byggstenar och värderingar. Utöver det blir alla nyanställda tilldelade en mentor som 

hjälper till att lära upp den nyanställda i sitt arbete. 

Nyanställda på Atlas Copco Rock Drills ansvarar till stor del själva över sin egen 

kunskapsutveckling. De blir tilldelade en mentor som vid behov ger dem hjälp för att klara av 

arbetet. HR anordnar dessutom en introduktionsdag för de nyanställda ungefär en gång i månaden, 

där de bland annat går igenom företagets policys och deras kompetensportal.  

Vid introduktion av arbetet för nyanställda på Sandvik Coromant, Gimoverken utses en mentor. 

Det anordnas även en obligatorisk introduktionsutbildning med föreläsningar och rundvandring i 

två dagar, med syftet att de nyanställda ska lära känna verksamheten, rutiner och miljön.  

På Volvo intervjuades en teknisk utvecklingschef som hade varit med och tagit fram ett 

konstruktörsprogram med syfte att omskola redan befintlig personal på Volvo till konstruktörer. 

Programmet genomfördes endast en gång och varade i ungefär sex månader där deltagarna 

tillsammans läste kurser framtagna och designade för att ge deltagarna verktyg för rollen som en 

konstruktör. 



 

 35  

 

I tabellen nedan ges en överblick över de olika sätt företagen introducerar nyanställda.  

Scania Gediget kursutbud med anpassade kurser för konstruktörernas 

kompetensbehov som bokas vid behov. 

Atlas Copco 

Construction Tools 

Nyanställda utbildas löpande under arbetet och introduceras i 

företaget genom mindre kurser, praktik på olika avdelningar och 

genom en workshop. 

Atlas Copco Rock Drills Nyanställda utbildas löpande när behovet uppstår under arbetet 

och introduceras i företaget genom en gemensam 

introduktionsdag för alla nyanställda på företaget. 

Sandvik Coromant, 

Gimoverken 

Nyanställda utbildas löpande under arbetet och introduceras i 

företaget genom två introduktionsdagar med andra nyanställda på 

företaget. 

Volvo Ett konstruktörsprogram med flera kurser som togs fram för att 

omskola redan anställd personal till konstruktörer. 

5.2 Förberedelse, planering och uppföljning 

Det här avsnittet handlar om hur företagen förbereder introduktionen och hur den följs upp. 

Eftersom företagen hade olika metoder på detta har vi valt att belysa det i ett eget avsnitt. 

En av de intervjuade på Sandvik lyfte fram vikten av att en introduktion förbereds ordentligt 

eftersom en nyanställd behöver mycket tid i början och för att personen inte ska lämnas ensam 

poängterade han tydligt att den tiden måste planeras in, vilket även Atlas Copco Construction 

Tools påpekade. Vidare lyfte Sandvik att om företaget inte har möjlighet att avsätta den tiden 

behöver de fundera på om de har resurser att anställa en ny person i det läget. Ju längre 

introduktionsperioden är planerad att pågå, desto mer utrymme för förändring i planeringen måste 

finnas enligt en produktionstekniker på Sandvik eftersom det kan vara svårt att i förväg veta vilka 

behov respektive individ har och hur arbetsbelastningen i framtiden ser ut.  

HR på Atlas Copco Construction Tools har upprättat standardiserade checklistor över 

introduktionsprocessen som beskriver hur en introduktion på företaget ska gå till från första dagen 

fram till ett år efter anställning. I checklistorna är ansvarsområden beskrivna för att så få misstag 

som möjligt ska ske och för att säkerställa att alla nyanställda får samma introduktion måste 

cheferna skicka in checklistorna till HR. Atlas Copco Rock Drills har utgått från samma tanke och 
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har även de utvecklat checklistor för att säkra introduktionen på företaget. De märkte tidigare att 

introduktionen varierade mellan avdelningarna och därför införde de checklistor för chefer, HR 

och faddrar. Följderna av att införa checklistor blev enligt den intervjuade från HR att faddrarna 

förstår vilka förväntningar de har på sig, att tidsåtgången för introduktionen har minskat och att 

det underlättar för cheferna att hålla ordning på allt. På Sandvik däremot, som inte infört 

checklistor, påpekade den intervjuade att han kunde se skillnader mellan och inom avdelningar 

beroende på vilken chef eller fadder som den nyanställde tilldelas.  

Utöver checklistorna har Atlas Copco Construction Tools infört kontinuerliga uppföljningssamtal 

för att säkerställa att de nyanställda upplever introduktionen som bra. HR-chefen som håller i 

samtalen med de nyanställda, berättade att hon fått höra att deras introduktion anses vara 

välansedd och det som fungerar bäst är att den upplevs vara omfattande och framför allt har de fått 

höra att de tar sig tid för de nyanställda. För dem är det viktigt att en nyanställd alltid känner sig 

välkommen, sedd och betydelsefull. Även produktionsledaren som vi intervjuade på samma 

företag stärkte HR-chefens uttalande genom att säga att många från bemanningsföretaget, som 

produktion använder sig av, vill arbeta på Atlas Copco Construction Tools på grund av intrycket 

från deras introduktion.  

En tid innan anställningen ska börja påpekade både Sandvik och Atlas Copco Construction Tools 

att de skickar ut ett mail med kompletterande information. Framför allt är det till för att de som 

ska börja arbeta på företaget ska känna sig välkomna redan i förväg. På Atlas Copco Construction 

Tools skickar de även ett internt mail till alla anställda på företaget där de i förväg presenterar den 

nyanställda så att alla anställda är medvetna om vem som kommer och vad den nyanställda 

kommer ha för arbetsuppgifter på företaget.  

Under intervjuerna med Scania kom det inte fram mycket om hur de utvärderar sin utbildning 

förutom att HR har en medarbetarenkät som alla anställda på R&D svarar på. Den genomförs en 

gång per år och tar bland annat upp frågor på hur introduktionen uppfattas. Det som de ansåg sig 

sakna var en enkät om hur de nyanställda uppfattar utbildningen som de har fått, men det 

genomförs en kursutvärdering efter varje kurs som kursadministrationen tar del av och de 

intervjuade från HR hoppas att det leder till att kurserna förbättras utifrån dessa synpunkter.  

5.2.1 Bokning av kurser på Scania 

Under intervjuerna på Scania berättade cheferna att de ansvarar för att anmäla konstruktörerna till 

kurserna och en chef påpekade speciellt att han inte skulle vilja ha det på annat sätt eftersom att 

det skulle kunna resultera i att konstruktörerna hoppar över kurser som de inte tror är nödvändiga. 

Konstruktörerna däremot berättade för oss under intervjuerna att de själva ansvarade för 

bokningen av kurserna, men att det oftast skedde i samförstånd med chefen. Utöver det berättade 
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en konstruktör att “jag planerar att läsa de flesta kurser, men vissa som inte verkar ge något 

kommer jag att hoppa.”  

När vi under intervjuerna på Scania visade de framtagna dokumenten för introduktionskurserna 

och basutbildningen var det få bland både konstruktörer och chefer som var bekanta med dessa. 

Ofta hade de däremot ett liknande dokument på sin egen avdelning där en del kurser från 

basutbildningen fanns med, men även andra kurser som var specifika för deras avdelning. 

Basutbildningen förser enligt de allra flesta chefer konstruktörerna med grundläggande verktyg 

och den är till för att alla konstruktörer ska få samma grund. Det kan enligt flera chefer leda till att 

när konstruktörerna byter avdelning saknar de den grund som behövs eftersom de inte genomfört 

kurserna.  

5.3 Kursinnehåll på Scania 

Konstruktörerna upplever att kurserna i sig är bra och förser dem med de nödvändiga verktyg som 

behövs. Däremot ansåg flera chefer att konstruktörerna saknar ritningskunskap och på grund av 

hur kurserna genomförs idag är det svårt för konstruktörerna att bilda sig en helhetsförståelse. 

Detta styrktes även av konstruktörerna själva som under intervjuerna påpekade att det är svårt för 

dem att se helheten. Till exempel nämnde en chef att det kan vara svårt för de nyanställda att 

konstruera en bra lösning som fungerar för flera parter, så som inköp, montering och service.  

Scanias projekt på R&D utgår från en process som beskriver hur och när i projekten olika program 

och system som används på Scania behövs. En av cheferna ansåg att processen i dagsläget inte är 

tillräckligt tydlig i konstruktörernas utbildning och menade att det därför kan vara svårt för 

konstruktörerna att se helheten, eftersom de inte har en förståelse för vilka system som ska 

användas när. En konstruktör nämnde samma problem med att det i början är svårt att förstå när 

olika system ska användas.  

I dokumentet för basutbildningen är det beskrivet att två av kurserna ges som e-learning. För att 

testa kvaliteten på dessa kurser genomfördes dessa. En av kurserna var kort och tog inte alls lång 

tid att genomföra. Kursmaterialet var upplagt på ett enkelt sätt och det gick lätt att följa med. 

Kursen avslutades med ett par kontrollfrågor som krävde ett visst antal rätt för att bli godkänd på 

kursen. 

Eftersom kontrollfrågorna på första kursen upplevdes vara enkla testades det om kontrollfrågorna 

på den andra kursen kunde besvaras utan att först läsa igenom kursmaterialet. Resultatet blev alla 

rätt och kursen var avklarad 
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5.4 Utbildning & arbete 

Gemensamt för alla företag är att det under alla intervjuer framkommit att det på något sätt är 

viktigt att nyanställda får möjlighet att tillämpa de nya kunskaper som de lär sig. För att lyckas 

med det har de flesta förespråkat att arbetet och utbildning ska ske parallellt och för att klara av 

det bör de nyanställda tidigt få en arbetsuppgift. På alla företag var det flera intervjuade som 

nämnde att de idag ser till att förse den nyanställda med en mindre arbetsuppgift som de kan klara 

av utifrån den kunskap de redan har. Istället för att vara knuten till en viss avdelning menar en del 

på Scania att utbildning och arbete skulle kunna knytas till varandra genom ett case. Utöver detta 

har det från cheferna på Scania framkommit en önskan om att konstruktörerna bör ha möjlighet att 

ta med sig arbetsuppgifter och frågor till utbildningen i större utsträckning än vad som görs idag. 

Detta menar de skulle minska belastningen på ordinarie avdelning och knyta utbildningsinnehållet 

till det vardagliga arbetet. 

5.4.1 Timing 

Gemensamt mellan företagen är att de alla är eniga om att en introduktion bör komma så tidigt 

som möjligt efter att det skett en nyanställning. En konstruktör på Scania påpekade att “kurserna 

bör komma tidigt i tjänsten för att snabbt komma på banan” eftersom det är svårt att arbeta utan de 

grundläggande kunskaper som fås i basutbildningen. Däremot framhöll en annan konstruktör att 

“det handlar inte om att kunskapen måste in direkt för det löser man oftast, utan det handlar om att 

när man kommit in i arbetet finns inte tid för utbildning.” Hon ansåg att de mest grundläggande 

behoven av kunskap kunde lösas genom andra på avdelningen och därför var inte det den 

avgörande faktorn för när utbildningen borde ske. Istället menade hon att kurserna behöver 

komma direkt eftersom mängden arbetsuppgifter och deadline hela tiden ökar, vilket gör det svårt 

att avsätta tid för utbildning. Även cheferna på Scania antydde att om inte kurserna går då 

konstruktörerna har behov av dem, tillgodoser konstruktörerna det behovet på samma sätt som 

konstruktören ovan antydde. När kursen vid ett senare tillfälle startar är det enligt cheferna ofta 

mycket arbete för konstruktörerna, vilket gör att de prioriterar arbetet framför utbildning. Från 

intervjuerna kom det fram att det största problemet med konstruktörer som inte fullföljer 

utbildningen är att deras konstruktioners kvalitet inte är tillräcklig.  

Resonemanget att de nyanställda tidigt ska få utbildning nämndes också av administratören för 

introduktionsutbildningen på Sandvik som sa att de så tidigt som möjligt försöker få de 

nyanställda att genomgå introduktionsutbildningen, eftersom ju längre de varit anställda desto 

svårare blir det att avsätta tid för utbildningen. Genom att tidigt tydliggöra när nästa 

utbildningstillfälle är blir de nyanställda medvetna om när de ska boka in sig på kursen. Utöver 

det följer Sandvik upp om någon inte gått kursen för att säkerställa att alla genomför 

introduktionen.  
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När konstruktörerna på Scania anmäler sig till vissa kurser finns det inte alltid ett utsatt startdatum 

för kursen utan en intresselista och först när den fyllts sätts ett datum. Ofta sätts datumet med kort 

framförhållning och både chefer och konstruktörer påpekade att om ett arbete måste bli klart 

prioriteras det före utbildningen, vilket leder till att konstruktören ofta avbokar kursen.  

Alla chefer på Scania som under intervjuerna berättade om problemen med att datumen ligger fel 

och konstruktörerna prioriterar arbetet hade lite olika syn på hur de skulle vilja lösa problemen. 

Det fanns dels de som ville se den grundläggande utbildningen först, innan konstruktörerna 

började arbeta och fick arbetsuppgifter för att säkra deras grund och minska arbetsbelastningen på 

avdelningen. Under flera intervjuer kom det fram att utbildningen skulle kunna ske med 

inspiration från Scanias traineeprogram och utvecklingsingenjörsprogram där konstruktörerna 

först skulle lära sig de grundläggande verktygen och efter det placeras på en avdelning. Andra 

som däremot varit emot den tanken har ansett att konstruktören behöver känna sig hemma på en 

avdelning och komma in i gemenskapen tidigt. Istället skulle de i framtiden vilja att det ligger ett 

grundläggande utbildningspaket tidigt, men samtidigt ska konstruktörerna kontinuerligt ha kontakt 

med sin avdelning och arbeta parallellt. Utöver detta fanns det ett fåtal chefer som ansåg att det 

idag var ett problem med att kurserna inte kom när de borde, men att dagens upplägg där 

konstruktörerna själva väljer kurser fungerar bra och inte bör bytas ut. De som ansåg att 

konstruktörerna först behöver komma till sin avdelning motiverade detta med att det är viktigt att 

konstruktörerna hela tiden fick kombinera arbete och utbildning så att de kan tillämpa nya 

kunskaper. 

I grunden verkar det som om det största problemet bland de intervjuade på Scania var att kurserna 

idag inte hamnar rätt i tiden, vilket delvis beror på att anställning sker ojämnt. Som två intervjuade 

från HR på Scania påpekade är det svårt att förutse behovet av konstruktörer och således blir det 

ett ojämnt flöde av medarbetare in på Scania, vilket gör att det i dagsläget är svårt att införa ett 

konstruktörsprogram där alla deltagare börjar samtidigt. Däremot anser de att med mer resurser i 

framtiden skulle det vara möjligt att förutse behovet och anställa flera konstruktörer samtidigt, 

ungefär så som Scanias traineeprogram fungerar idag. För att istället kunna möta det varierande 

behovet av personal framförde en del intervjuade på Scania att de skulle se e-learning som en 

möjlighet eftersom konstruktören då skulle kunna tillgodose behovet när det finns. Alla var 

däremot inte överens och en chef på Scania menade att risken med e-learning är att 

konstruktörerna aldrig läser kurserna eftersom de alltid kan skjuta upp en kurs som inte har ett fast 

startdatum.  

5.4.2 Case 

Som det framgår ovan är det för de flesta cheferna på Scania viktigt att konstruktörerna får 

kombinera arbete och utbildning eftersom de behöver tillämpa sina nya färdigheter. Många som sa 

det var rädda för att konstruktörerna annars skulle få allt för mycket kunskap som de inte fick en 
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förståelse för. De som inte sagt samma sak har istället varit förespråkare för att upplärningen sker 

innan konstruktörerna börjar arbetet och istället skulle de få träna på sina färdigheter genom ett 

case för att tillämpa kunskaperna.  

På Volvos konstruktörsprogram fick varje deltagare en egen konstruktionsuppgift från respektive 

avdelning. Denna konstruktionsuppgift fick de under andra halvan av programmet arbeta med 

samtidigt som de läste kurser. På det sättet fick de tillämpa de kunskaper de lär sig på kurserna, 

samtidigt som de vid flera schemalagda tillfällen fick hjälp och stöd av lärare och andra 

kursdeltagare.    

5.4.3 Praktik 

Under intervjuerna på Scania har det framkommit att det är vanligt att konstruktörerna får 

genomföra någon form av praktik under första tiden av sin anställning. Eftersom en konstruktörs 

arbete påverkar flera avdelningar, som till exempel inköp, produktion och verkstäder, anser flera 

att det är viktigt att praktisera för att dels få en bild av hur en bra konstruktion ska se ut, men även 

hur en konstruktion kan påverka andra avdelningar. Andra anser däremot att praktik främst är till 

för att konstruktörerna ska få ett nätverk som de sedan kan dra nytta av i sitt arbete när de ska 

konstruera. Åsikterna om nyttan med praktik från konstruktörerna på Scania skiljer sig åt. Det 

finns de som känner att praktiken varit till stor nytta eftersom de fått en större förståelse och ett 

bredare nätverk, medan andra som mest stått och tittat på inte känner att praktiken tillfört något. 

Detta kan enligt flera chefer bero på att deras ledtider i exempelvis produktion och montering är 

korta och att det då kan vara svårt att hinna med praktikanter.  

Atlas Copco Construction Tools hade en liknande syn på praktik som flera av cheferna på Scania 

och ansåg att praktik på flera avdelningar ger de nyanställda en helhetsbild av företaget och ett 

nätverk som de senare har nytta av i sitt arbete. Även de intervjuade på Atlas Copco Rock Drills 

tyckte att praktiken bör komma tidigt, men att den måste anpassas efter vilken roll på företaget 

den nyanställde ska ha. Ska de till exempel arbeta med konstruktion av maskiner kan det vara bra 

att de får testa maskinerna och få en förståelse för hur de fungerar och ser ut. Däremot lyfte en 

konstruktionschef på Atlas Copco Rock Drills fram att praktiken inte får komma för tidigt 

eftersom den nyanställde behöver ha möjlighet att relatera till produkten, något som kan vara svårt 

om den saknar arbetslivserfarenhet.  

Även på Sandvik är praktik ofta förekommande och det är viktigt att alla nyanställda, främst 

tjänstemännen, får en arbetsuppgift innan praktiken så att de kan reflektera över uppgiften och 

parallellt börja fundera över hur de kan ha nytta av det som de lär sig under praktiken. Under 

intervjuerna kom det inte fram hur lång en praktik bör vara men den intervjuade på Sandvik 

framhöll vikten av att inte i förväg avgöra det, utan anpassa det efter individen eftersom 

erfarenheterna som en person har med sig varierar. 
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5.5 Mentorskap 

Alla intervjuade företag använder sig utav en mentor, fadder eller bådadera till hjälp för att 

introducera nyanställda. Alla tycker att mentorskap är en viktig faktor i de nyanställdas utveckling 

eftersom det bidrar till att de nyanställda trivs, känner sig sedda och hjälper dem att klara av sitt 

arbete. Många av de intervjuade på alla företag nämnde vikten av att faddern eller mentorn ska 

finnas nära den nyanställde eftersom det på så vis blir naturligt att ställa frågor och be om hjälp. 

Flera chefer på Scania påpekar vikten av att mentorn eller faddern har tid för den nyanställda, 

vilket de inte alltid har. En chef lyfte just problemet med att tiden inte alltid räcker till för 

faddrarna eller mentorerna eftersom de har “egna åtaganden och deadlines.” Den tekniska 

utvecklingschefen som tog fram konstruktörsprogrammet på Volvo såg gärna att det i förväg 

avsattes tid för mentorerna eller faddrarna så att de hinner ta hand om de nyanställda och vara det 

stöd som behövs.  

Ett annat problem, som påpekades av den som ansvarar för produktionsteknik på Sandvik, är att 

en mentor för in ett arbetssätt som inte kan ifrågasättas av den nyanställde, vilket skulle resultera i 

att nya perspektiv och frågeställningar som skulle kunna gynna företag inte kommer fram. Därför 

ansåg den intervjuade på Sandvik att den som är mentor ska vara en person som anställdes relativt 

nyligen som fortfarande har ett öppet sinne för arbetssättet. Dessutom skulle det lyfta mentorn 

själv och den skulle känna sig betrodd samtidigt som den får möjlighet att lära sig mer om 

företaget och reflektera över deras värden.  

5.6 Nätverk 

På Scania har flertalet chefer uttryckt en önskan om att konstruktörsutbildningen ska bidra till att 

skapa ett nätverk bland nyanställda konstruktörer. Eftersom kurserna i basutbildningen idag inte 

läses tillsammans som en grupp minskar möjligheterna till att ett nätverk skapas. När 

introduktionspaketet togs fram var tanken att flera nyanställda på R&D skulle läsa dessa kurser 

tillsammans för att skapa ett nätverk med varandra. Den tanken borde enligt flera chefer på Scania 

föras över till basutbildningen för att de nyanställda ska ha möjlighet att skapa nätverk tidigt i 

anställningen, eftersom en konstruktör är beroende av ett brett kontaktnät för att klara av sina 

arbetsuppgifter. Det fanns de som menade att nätverk är något som de nyanställda själva ska 

ansvara för att upprätta, medan andra tyckte att alla individer ska ha samma möjlighet att skapa 

sig ett nätverk, oavsett personlighet. Under intervjuerna på Scania berättade flera att personer som 

genomgått Scanias Traineeprogram än idag har kontakt med varandra och har i arbetet nytta av 

det nätverk som de byggde upp under traineeprogrammet. 

På Volvo skapades ett nätverk i och med att deltagarna läste alla kurser med varandra under en 

längre tid. Enligt den intervjuade blev det en god sammanhållning i gruppen, vilket bidragit till att 

de fortfarande har kontakt och äter ibland lunch tillsammans. Eftersom programdeltagarna kom 
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från olika ställen inom Volvo hade alla olika erfarenheter, vilket gjorde att de kunde diskutera och 

utbyta idéer med varandra. 

5.7 Sammanfattning av resultaten 
 

 Metoder som används 
idag 

Viktigt att tänka på vid 
introduktion 

Scania  Kurspaket 

 Mentor/fadder 

 Praktik 

 Lära genom arbetet 

 Kombinera arbete och 
utbildning 

 Planera in kurser i god tid 

 Introduktionen har en röd 
tråd 

 Nätverk 

 Struktur 

 Tillräckliga resurser 

Atlas Copco 
Construction Tools 

 Checklistor 

 Praktik på olika 
avdelningar 

 Fadder 

 Uppföljningssamtal 

 Workshop 

 Känna sig sedd 

 Ta sig tid till den nyanställde 

 Varva arbete med utbildning 

Atlas Copco Rock Drills  Checklistor 

 Fadder 

 Introduktionsdag 

 (Praktik) 

 Kort och långsiktig 
planering för individens 
utveckling 

 Lära sig genom arbetet 

 Planera in och ta sig tid till 
den nyanställde 

 Individanpassa 
introduktionen 
 

Sandvik Coromant, 
Gimoverken 

 Två introduktionsdagar 

 Mentor 

 Fadder 

 Praktik 

 Lära sig genom arbetet 

 Introduktionsutbildningen 
tidigt i anställningen 

 Mycket stöd och hjälp 
tillgänglig 

 Individanpassning 

Volvo  Kurspaket 

 Mentor 

 Planera in och ta sig tid till 
den nyanställde 

 Introduktionen har en röd 
tråd 
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6 Analys 

I det här kapitlet analyseras resultaten utifrån teorin och resultatet med utgångspunkt från 

arbetets frågeställningar. 

Resultaten grupperas i två grupper där Scania och Volvo framförallt använder sig av kurser och 

utbildning för att säkerställa medarbetarnas kunskap, medan Atlas Copco och Sandvik har en 

allmän introduktion följt av att de nyanställda lär sig genom arbetet. Gemensamt för företagen är 

att introduktionen ger en överblick av företagets kultur och värderingar även om förfarandet ser 

olika ut.  

En bra introduktion kan minska företagets kostnader,
 
behålla de nyanställda längre på företaget

 

och minska tiden tills de nyanställda blir produktiva.
125

 För att säkerställa att det sker är det till 

exempel enligt Bowles viktigt att det finns en bra struktur.
126

 Enligt Brown innebär en bra 

introduktion att företagets värden och kultur förmedlas. På Atlas Copco Construction Tools sker 

det idag genom en workshop med kommunikation och diskussion.
127

 Genom kommunikation 

mellan personer med olika kompetenser och erfarenheter menar Hård af Segerstad et al. att det 

sker ett kunskapsutbyte som förändrar deltagarnas sätt att tänka och handla.
128

 På så vis skulle de 

leda till ny förståelse som enligt Bron och Lönnheden leder till meningsskapande för individen.
129

 

6.1 Utbildning och arbete 

På Scania finns ett utbildningspaket som är anpassat för den specifika rollen som konstruktör. 

Utbildningspaketet skiljer sig från Volvo genom att det inte är ett program där deltagarna läser 

alla kurser tillsammans, utan konstruktörerna anmäler sig tillsammans med sina chefer på de 

kurser som de anser nödvändiga. Fördelen med att ha den typen av program som Volvo 

genomförde är att deltagarna lär känna varandra och läser kurserna tillsammans, vilket gör att alla 

personer får en likvärdig grund att stå på och kan lära av varandra. Även om målet med Scanias 

basutbildning är att alla konstruktörer ska erhålla samma grund fungerar det inte eftersom olika 

avdelningar prioriterar olika kurser. 

För alla företag är det viktigt att arbete och utbildning sker parallellt eftersom det ökar 

möjligheten för förståelse och Dalin poängterar vikten av att kombinera arbete och utbildning för 
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att det ska finnas möjlighet att praktisera det som de nyanställda lärt sig.
130

 Eftersom Volvo hade 

ett utbildningsprogram som pågick på heltid eller kombinerat med deltagarnas tidigare arbete 

skedde inget arbete ute på deras kommande avdelning. Istället fick deltagarna på Volvo en egen 

konstruktionsuppgift som de fick lösa individuellt med stöd av en eller flera lärare och andra 

deltagare. På Scania har det framkommit önskemål att konstruktörerna ska ha möjlighet att ta med 

sig arbete och eventuella frågor till utbildningen eftersom det skulle ge en starkare koppling 

mellan arbete och utbildning. Det skulle även avlasta de övriga anställda på avdelningen och 

kunskaperna skulle kunna tillämpas direkt.  

Kopplingen mellan arbete och utbildning kommer naturligt när utbildningen är förlagd till 

arbetsplatsen och inte till en kurs. Vid kurser och praktik är det extra viktigt att det finns en 

anknytning till arbetsplatsen eftersom kunskap inte kan förmedlas eller överföras utan måste enligt 

Granberg förstås från tidigare kunskaper och erfarenheter.
131

 Från kurser får deltagarna med sig 

verktyg som genom ackommodation i arbetet leder till ny kunskap. Att tidigt ge en arbetsuppgift 

till de nyanställda kan resultera i att de kan känna sig värdefulla för företaget. Om utbildningen 

har anknytning till arbetet skulle individen bättre förstå och lättare se nyttan med den och 

följaktligen bli mer motiverad. Om de samtidigt får kontinuerlig feedback av exempelvis en 

mentor gynnas individens kompetensutveckling ytterligare. 

Till en början är det mycket att tänka på som nyanställd och därför menar Brown att det tidigt i 

anställningen är viktigt att fokusera på grunderna eftersom det annars kan bli alldeles för mycket 

att ta in.
132

 För att avgöra vilka grunder som bör satsas på skulle det till exempel vara bra att utgå 

från de behov som är aktuella och basera utbildningen på dessa.  

6.1.1 Timing 

Företagen är alla överens om att introduktionen bör komma så tidigt som möjligt i anställningen 

för att de nyanställda snabbt ska komma igång och för att det blir svårare att ta tid från arbetet 

desto längre in i anställningen som de kommit. För att de nyanställda ska klara av sina 

arbetsuppgifter behöver de enligt Brown tidigt delges nödvändig information.
133

  

På Sandvik påpekades svårigheterna med att avvara tid för utbildning när arbetet kommit igång 

och idag är det ett problem på Scania att arbetet prioriteras framför utbildning. Det leder till att de 

nyanställda får mer och mer arbete och således blir det svårare och svårare att avvara tid för 

utbildning, vilket bidrar till att alla konstruktörer inte fullföljer utbildningen. Detta leder i sin tur 

                                                 

130 
Dalin 1997, 34 

131 
Granberg 2004, 15-16 

132
 http://humanresources.about.com/od/retention/a/keepnewemployee.htm 

133
 Ibid. 



 

 45  

 

till att de inte har den nödvändiga kompetens som de behöver för att utföra arbetet med god 

kvalitet, som är ett av Scanias kärnvärde. Därför är det extra viktigt för deras produktivitet att 

nyanställda tidigt tar del av den mest nödvändiga utbildningen.  

Eftersom kurserna på Scania inte ges kontinuerligt blir det svårt att tillgodose det aktuella behovet 

och det kan resultera i att de istället tar reda på informationen på annat håll. När utbildningen 

sedan går av stapeln anser de själva att behovet inte längre finns och utbildningen blir således inte 

meningsfull. Enligt Hansson är det viktigt att utbildningen sker när behovet är aktuellt, eftersom 

det leder till lärande.
134

 Detta skulle till exempel kunna åstadkommas genom att utbildningen 

istället baseras på e-learning som enligt Armstrong finns tillgänglig när behovet finns.
135

  

6.1.2 Praktik 

För att ytterligare förankra utbildningen i arbetet och ge deltagarna möjlighet att kombinera 

erfarenheterna från arbetet och utbildning lyfte många intervjuade nyttan av att låta deltagarna 

praktisera. De menade att det skulle ge de nyanställda en bredare syn och djupare förståelse för 

arbetet. Alla konstruktörer tyckte däremot inte att praktiken gav dem en större förståelse efter som 

de inte fick vara delaktiga. För dessa deltagare erbjöd inte praktiken ett utbyte av kunskaper och 

erfarenheter, vilket Dalin lyfter som en viktig del av en god lärmiljö.
136

 

Många på företagen tycker att praktik bör komma tidigt i anställningen eftersom det kan öka 

förståelsen. De andra ansåg istället att praktik bör komma senare eftersom de var rädda för att 

praktiken inte skulle ge något då det redan är tillräckligt mycket information att ta in för 

nyanställda i början och att det kan vara svårt att relatera arbetet till praktiken. Enligt Mathisen 

kan en mentor stärka kopplingen mellan arbete och utbildning eftersom frågor och funderingar 

direkt kan besvaras.
137

 De chefer som anser att praktiken kan vara svår att relatera till de 

nyanställdas ordinarie arbete skulle därför kunna utse en mentor som hjälp. Eftersom resultaten 

visar att det finns olika åsikter talar detta för en flexibel lösning där cheferna tillsammans med de 

nyanställda kommer överens om när praktiken ska ske. 

Slutligen kan praktik enligt flera intervjuade vara ett sätt att knyta nya kontakter och skapa ett 

större nätverk.  
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6.2 Struktur 

Tidigare forskning har visat att det krävs en välplanerad introduktion för att nyanställda ska 

komma in i arbetet och att det lönar sig att lägga tid på introduktionen.
138

 Det gäller inte enbart att 

förbereda introduktionen väl och definiera tydliga mål, utan det måste finnas tid för att ta emot de 

nyanställda.
139

 Därför är det enligt flera av de intervjuade viktigt att det avsätts tid för mentorn. På 

Atlas Copco påpekade de tydligt att mentorn alltid ska ha tid för den nyanställde och de ser till att 

inte planera in för mycket i kalendern för mentorn under den tiden. På så vis kan mentorn se till att 

den nyanställde inte känner sig utelämnad och kan finnas där för att minska förvirringen som kan 

uppstå under den första tiden. Det har däremot inte framkommit hur företagen säkerställer att detta 

verkligen sker. 

Volvo använde sig av ett färdigt program där deltagarna fick de grundläggande verktyg som de 

behövde. Samma idé har väckts på Scania för att konstruktörerna ska få de grundläggande 

kurserna i början. Det skulle resultera i att det blir lättare för de nyanställda och för cheferna att 

anmäla till kurserna och förhoppningsvis skulle det leda till att utbildningen prioriteras. Problemet 

är idag att alla konstruktörer inte börjar samtidigt, vilket talar för att utbildningsprogrammet 

kräver en mer flexibel lösning. 

Vid vuxenutbildning poängterar Bron och Wilhelmsson vikten av att utbildningen är meningsfull 

och skapar sammanhang för deltagarna.
140

 Flera på Scania påpekade att utbildningen idag inte ger 

en helhetsbild som konstruktörerna behöver och de har således svårt att se sammanhangen mellan 

kurserna. För den tekniska utvecklingschefen på Volvo är det viktigt att utbildningen har tydliga 

mål och en röd tråd där kurserna bygger på varandra. På så vis skulle deltagarna kunna få 

sammanhang mellan kurserna och skapa en kontext som bygger på deras tidigare erfarenheter 

vilket enligt Granberg utvecklar lärandet.
141

 Om kurserna istället är upplagda som de idag är på 

Scania är det istället enligt Hård af Segerstad et al. viktigt att samspelet sker mellan lärarna för att 

deltagarna ska se sammanhangen mellan kurserna.
142

 

6.3 Utvärdering och uppföljning 

Atlas Copco Construction Tools är de som mest tydligt genomför en kontinuerlig utvärdering av 

sitt introduktionsprogram genom uppföljningssamtal. De lyfte fram samma syften med 
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utvärdering av utbildning som Forsberg et al.
143

 nämligen att utvärderingen är till för att kunna 

kontrollera att den ger de förväntade resultaten och för att få en förståelse av vad som fungerar bra 

respektive dåligt som ett underlag för framtida förändringar. 

På både Atlas Copco Construction Tools och Atlas Copco Rock Drills har de infört checklistor för 

de inblandade i en nyanställds introduktion. På så sätt kan de säkerställa att alla får en likvärdig 

introduktion och att alla moment genomförs i rätt tid. Utöver det har Atlas Copco Construction 

Tools infört uppföljningssamtal regelbundet under det första året för att säkerställa att de 

nyanställda upplever att introduktionen är bra. Enligt Hård af Segerstad et al. är det viktigt att det 

sker en kontinuerlig uppföljning med betydelsefulla frågor för att introduktionen ska bibehålla en 

bra kvalitet.
144

  

6.4 Mentorskap 

Alla intervjuade företag utser en mentor åt den nyanställde som ska finnas där som ett tekniskt 

stöd i början av anställningen. Företagen är noga med att mentorn ska vara en person som finns 

nära den nyanställde för att det ska bli naturligt att ställa frågor, vilket enligt Mathisen möjliggör 

att mentorn kan vara mer insatt i arbetsuppgifterna.
145

 För att komma vidare i arbetet är en mentor 

viktig eftersom mentorn kan öka arbetsuppgiftens svårighetsgrad utifrån individens utveckling.
146

 

De allra flesta nyanställda får tidigt en arbetsuppgift för att komma igång med sitt arbete och då 

kan en mentor bistå med nödvändig kunskap, inte minst om kurserna inte finns tillgängliga vid 

behov, som för tillfället är ett problem på Scania. 

Enligt Granberg konstrueras kunskaper utifrån de erfarenheter individen tidigare har och därför är 

det viktigt att introduktionen anpassas utifrån det.
147

 En mentor är förslagsvis ett bra sätt att 

anpassa upplärningen av den nyanställde då mentorn enligt Mathisen kan utmana och handleda 

utifrån individens behov och tidigare kunskaper.
148

  

Framförallt på mindre företag kan det finnas en fördel med mentorer eftersom det enligt Mathisen 

kan vara mer kostnadseffektivt och påskynda kompetensutvecklingen i och med att utbildningen 

kan pågå kontinuerligt och anpassas efter individen.
149

 Med det sagt är det inte onödigt med en 

mentor om företaget erbjuder kurser som utbildning eftersom mentorn kan vara ett stöd i steget 
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mellan arbete och utbildning. I den processen är det viktigt att mentor eller fadder inte ger svaren 

utan istället utmanar tänkandet eftersom det på så vis kan ske ackommodation som är viktigt för 

vuxnas lärande. 

På företagen utses en mentor eller fadder av chefen, vilket gör mentorskapet formellt. Ett sådant 

mentorskap kan enligt Mathisen orsaka att det inte uppstår en relation mellan mentorn och den 

nyanställde, vilket enligt Mathisen kan påverka kvaliteten i mentorskapet.
150

 Kvaliteten i ett 

mentorskap påverkas också av mentorn och de anledningar mentorn har för att ta på sig 

mentorrollen, men med rätt inställning kan en mentor skapa mening både för den nyanställde, för 

sig själv och för organisationen.
151

 

Under intervjuerna har det framkommit att tiden som krävs för ett mentorskap inte alltid finns och 

att det från företagens sida borde avsättas tid för mentorn. För att minska belastningen på mentorn 

kan det vara bra att utse en fadder som enligt Rollag et al. kan etablera en bättre kontakt med 

medarbetare än vad en mentor kan.
152

    

De företag som utbildar direkt i arbetet kan enligt Mathisen med hjälp av mentorer eller andra 

kollegor styra utbildningen efter behovet så att den hela tiden är aktuell och anpassad för varje 

individ.
153

 Genom att använda sig mer utav e-learning skulle företag som introducerar nyanställda 

med hjälp av kurser kunna tillgodose behovet när det är aktuellt.
154

 Däremot påpekar Hamid att 

innehållet i en sådan kurs inte kan anpassas till individen.
155

 

6.5 E-learning  

På Scania nämndes möjligheten med att använda sig av e-learning som komplement till 

traditionell undervisning. Fördelen med e-learning är att utbildningen är oberoende av tid och 

rum, vilket möjliggör att kunskapsbehovet kan tillgodoses då det behövs som mest. Problemet 

som en av de intervjuade på Scania framhöll är att då utbildning kan planeras fritt av individen 

hade han erfarenhet av att utbildningen sköts upp och aldrig genomfördes. Samma sak beskrevs av 

Zhang et al. som genom en undersökning upptäckt att deltagarna inte fullföljde utbildningen. En 

förklaring som de lyfter fram är att e-learning kräver mer disciplin av deltagaren och inte passar 

alla personer. Det som chefen påpekade skulle således kunna bero på att individer som aldrig 

genomför en kurs utformad som e-learning saknar den självdisciplin som krävs. Om deltagaren 
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dessutom sitter åtskild kan det bli svårt att vid frågor få både hjälp och återkoppling, vilket i sin 

tur kräver ännu mer självdisciplin för att slutföra kursen.  

Problemet med e-learning är att det talar emot en stor del av teorierna för en meningsfull 

introduktion. Till exempel sker ingen naturlig kommunikation mellan individer vid e-learning, 

något som Hård af Segerstad et al. lyfter fram som en viktig del för kunskapsutbyte och 

utveckling. Dessutom skapas inga naturliga nätverk, vilket under intervjuerna lyfts som något 

betydligt viktigare än e-learning. Däremot är e-learning inget som ska bortses från, i och med 

Hamids förklaring till att e-learning blir viktigare och viktigare på grund av företagens behov av 

att snabbt förse de anställda med ny kunskap.
156

 

6.6 Nätverkande 

När introduktionspaketet på Scania togs fram ville de främja grunden för ett bra nätverk genom att 

nyanställda läste flera kurser med samma personer. Flera intervjuade på Scania vill att samma 

tanke ska finnas för basutbildningen och genom att de läser fler kurser tillsammans som ett 

utbildningsprogram, skulle de lära känna varandra bättre och öka möjligheten för 

nätverksskapande. 

På Scania uppstår inte nätverk mellan nyanställda i den utsträckning som är önskvärt eftersom 

deltagarna inte följer varandra i och med att de läser kurserna när det passar dem. I och med att 

gruppen på Volvo läste tillsammans under en längre tid lärde de känna varandra och ett naturligt 

nätverk mellan deltagarna bildades. Det möjliggjorde att de kunde utbyta idéer med varandra 

eftersom lärande och kompetensutveckling enligt Lundmark sker tillsammans med kollegor.
157

 

Flera chefer på Scania menade att ett sådant utbyte sker på traineeprogrammet idag och att 

konstruktörsutbildningen borde ta inspiration därifrån för att konstruktörerna snabbare ska bli 

produktiva.  

En konstruktörs arbete kräver ett nära samarbete mellan flera avdelningar, som till exempel inköp, 

montering och produktion. Därför poängterades det under intervjuerna att konstruktörerna är 

beroende av att skapa ett bra nätverk och även enligt Granberg är anställda på ett företag beroende 

av andra för att klara av sina arbetsuppgifter.
158

  

Nätverkande är enligt Statens kvalitets- och kompetensråd ett enkelt sätt för anställda att dela 

erfarenheter. För både Scania och Volvo var det viktigt att de nyanställda fick möjligheten att 

skapa sig ett nätverk och den intervjuade på Volvo påpekade bland annat att det ökade deltagarnas 
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möjlighet till utbyte av idéer.
159

 Lundmark lyfter fram att arbete tillsammans kan öka de anställdas 

kunskap och kompetens.
160

 Vidare kan ett nätverk resultera i en större grupp av personer att vända 

sig till vid frågor, vilket konstruktörerna, enligt flera chefer på Scania, är beroende av.
161
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7 Diskussion  

I det här kapitlet presenteras först tre koncept på hur konstruktörsutbildningen på Scania skulle 

kunna se ut. Efter det behandlas faktorer som är gemensamma för alla koncept. Kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion. 

Utifrån intervjuresultaten och litteraturen har tre förslag på koncept tagits fram, vilka skulle kunna 

användas för att förbättra dagens konstruktörsutbildning. Det bör påpekas att möjligheten med att 

implementera respektive koncept inte undersökts. De är istället inspirerade av resultaten från 

intervjuerna och litteraturen. I framtiden skulle det därför krävas en sådan undersökning om 

Scania vill införa något av koncepten. 

7.1 Koncept A 

Koncept A bygger på att förbättra det som redan finns idag och kräver inte några större 

förändringar. Det baseras på att strukturen ska bli tydligare och att relationen mellan arbete och 

utbildning ska bli bättre. 

För att öka möjligheten att fler konstruktörer ska genomgå konstruktörsutbildningen på Scania är 

det viktigt att alla konstruktörer och chefer blir medvetna om kurserna. Därför är det viktigt att vid 

introduktionens början säkerställa att chefen vet vilka kurser som den nyanställda konstruktören 

bör läsa. Samtidigt behöver konstruktören bli medveten om vilka kurser den ska genomföra och 

varför kurserna bör läsas i och med att det under intervjuerna visat sig vara både chefer och 

konstruktörer som ansvarar för anmälan. Det skulle till exempel kunna ske genom att överlämna 

dokumenten med rekommenderade och obligatoriska kurser. Eftersom det är mycket information i 

början för en nyanställd skulle dokumenten kunna bli tydligare genom att dela upp dem i olika 

nivåer enligt Figur 4.  
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Figur 4 Struktur för vilka nivåer utbildningen skulle kunna ha 

Eftersom det gemensamt från alla chefer kommit fram att basutbildningen innehåller de 

grundläggande konstruktörskurserna som alla konstruktörer behöver anser vi att det största 

problemet idag är att dokumenten varierar mellan avdelningarna, något som innan dokumentet för 

basutbildningen togs fram var olika mellan avdelningarna. Detta gör att konstruktörerna inte får 

den gemensamma grund som alla behöver och kan medföra att det i framtiden blir ett problem om 

konstruktörerna byter avdelningar.  

Visserligen talar det här emot Hansson som menar att en viktig faktor för att öka individens 

produktivitet är att utbildningen sammanfaller med de aktuella behoven.
162

 Däremot anser vi att 

det trots det är viktigt att läsa kurser som avdelningar idag inte anser vara högaktuella, eftersom 

det kommit fram att konstruktörerna saknar grundläggande kunskaper. Dessutom tror vi att en 

förståelse utöver det konstruktörerna har behov av kan leda till en större helhetsförståelse och 

eftersom de fortfarande ansvarar för sin egen bokning har de valfriheten att välja de mest aktuella 

kurserna först.  

Dokumentet för introduktionspaketet som ska läsas av alla nyanställda på R&D kan vara kvar som 

det är idag, men kurserna i basutbildningen bör ses över. Förslagsvis skulle Scania behöva ta reda 

på vilka kurser som är grundläggande för alla avdelningar och de kurser som inte uppfyller kravet 

bör istället placeras i de avdelningsspecifika dokumenten. På så sätt kommer alla konstruktörer 

utgå från samma grund vilket vi tror gör det tydligare för både konstruktörerna och cheferna att 
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veta vilka kurser en konstruktör behöver gå för att få den grund som efterfrågats av chefer under 

intervjuerna. 

Relevant praktik inom företaget är något som borde planeras in tidigare än vad som beskrivs i 

basutbildningen idag. Även om en del intervjuade anser att nackdelen med tidig praktik kan vara 

att det är svårt att uppnå en bra förståelse, anser vi att fördelarna överväger detta. En tidig praktik 

ger en större helhetssyn och ett brett kontaktnät som är användbart för en konstruktör enligt 

många intervjuade. För att undvika att den som genomför praktiken inte får vara delaktig gäller 

det att planera in praktiken vid tillfällen då det inte är som mest hektiskt på avdelningen där 

praktiken sker.  

Vidare är det viktigt att arbetet och utbildning skapar en närmare relation med varandra. Enligt 

Dalin och Lundmark är det viktigt att utbildning och arbete kombineras för att kunskaperna från 

utbildningen ska komma till användning.
163

 Detta skulle kunna genomföras, som flera chefer på 

Scania föreslagit, genom att konstruktörerna kan ta med sig arbetsuppgifter från sin egen 

avdelning till utbildningen i större utsträckningen än vad som görs idag. Det är också viktigt att 

kurserna skapar en närmare relation och bygger på varandra så att konstruktörerna skapar en större 

helhetsförståelse eftersom det på så vis enligt Hård av Segerstad ökar sammanhangen.
164

  

Det här konceptet tycker vi är bra eftersom det ger konstruktörerna möjlighet att anmäla sig till 

kurserna och genomföra praktik vid behov och på så vis kan de koppla kursens innehåll till 

behovet och följaktligen förstå meningen med kursen. Nackdelen med det här konceptet är att det 

inte löser problemet med att Scania Academy inte kan ge kurserna innan de är fyllda, vilket enligt 

intervjuerna resulterar i att konstruktörerna istället tillfredsställer behovet på annat håll. Det här 

skulle däremot lösas om kurserna gavs oftare än vad de gör idag.   

7.2 Koncept B 

Koncept B bygger vidare på de förändringar som beskrevs i koncept A fast med fokus på att 

konstruktörerna inte ska behöva vänta allt för lång tid på de mest grundläggande kurserna när 

behovet finns.  

För att konstruktörerna ska komma igång med sitt arbete har flera chefer antytt att de mest 

grundläggande kurserna bör komma så tidigt som möjligt i anställningen. Ett problem är att alla 

nyanställda konstruktörer inte anställs samtidigt, utan rekrytering sker löpande. Det innebär att det 

i dagsläget är svårt att samla en grupp konstruktörer att läsa ett utbildningsprogram tillsammans.  
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Ett alternativ skulle vara att ha ett kursprogram, liknande Volvos, som startar när det finns 

tillräckligt många konstruktörer. I och med att inflödet av konstruktörer i dagsläget är ojämnt, 

skulle det kunna medföra att en konstruktör som blir anställd kort efter att ett kursprogram startat 

kan få vänta flera månader på nästa programstart.  

Idag sker bokningen helt fritt och kurserna genomförs då det finns tillräckligt många anmälda. För 

att minska väntetiden för de allra mest aktuella kurserna anser vi att ett alternativ skulle vara att 

placera de mest grundläggande kurserna på ett rullande schema enligt figur 5 där det blir är 

möjligt att starta oberoende på vilken kurs som går.  

 

Figur 5 Koncept på rullande schema av de mest grundläggande kurserna 

Säg att kurs 1, 2, 3 och 4 är fyra olika kurser som inte bygger på varandra. Säg också att varje kurs 

tar 5-6 heldagar att genomföra. Då skulle, i det här konceptet, kurs 1 pågå i två veckor. Den tredje 

veckan skulle kurs 2 starta och så vidare. När den sista kursen, kurs 4 i modellen ovan, avslutats 

skulle kurs 1 påbörja igen. De nyanställda konstruktörerna skulle på detta sätt kunna hoppa in 

varje gång en ny kurs startar eftersom kurserna inte är beroende av varandra. Den absolut längsta 

väntetiden för en nyanställda innan den börjar en kurs skulle i exemplet bli två veckor. Vår 

förhoppning är däremot att anställningarna anpassas så att väntetiden för den nyanställde blir så 

liten som möjlig. 

Kurserna skulle kombinera arbete och utbildning och förslagsvis pågå två till tre dagar i veckan 

beroende på kursens längd. Den övriga tiden skulle konstruktören spendera på respektive 

avdelning med en arbetsuppgift som möjliggör tillämpning av de kunskaper som konstruktörerna 

lärt sig på utbildningen. På så sätt får de snabbt de mest grundläggande kunskaper de behöver 

samtidigt som de får en tillhörighet på sin avdelning. Kunskapsutvecklingen skulle enligt 
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Lundmark förstärkas ytterligare av att flera nyanställda konstruktörer på detta sätt skulle läsa flera 

kurser gemensamt, vilket skulle gynna nätverksskapandet mellan dem.
165

  

Även om de mest grundläggande kurserna snabbt blir tillgodosedda behöver konstruktörerna läsa 

de övriga kurserna. Den grundläggande idén med det här konceptet är att konstruktörerna snabbt 

ska få de verktyg de behöver för att klara av sina arbetsuppgifter självständigt. För att få de 

resterande kunskaperna från de resterande kurserna hänvisas till koncept A. 

Med det här konceptet skulle konstruktörerna få den grundläggande utbildningen tidigt i 

anställning samtidigt som de får möjlighet att välja de övriga kurserna efter sitt egna behov, vilket 

varit ett önskemål bland flera chefer på Scania.  

7.3 Koncept C 

Idag är det svårt att införa ett program inspirerat av Scanias traineeprogram och Volvos 

konstruktörsprogram, men det skulle enligt HR vara möjligt i framtiden att anställa en grupp 

konstruktörer samtidigt. Koncept C bygger på möjligheten att genomföra ett utbildningsprogram 

som läses gemensamt av flera nyanställda konstruktörer. Till exempel skulle åtta till tjugo 

personer vara en lämplig gruppstorlek, baserat på Scanias trainee- och 

utvecklingsingenjörsprogram där deltagarna lärt känna varandra och knutit kontakter. 

Programmet skulle ha fokus på att ge konstruktörerna de kurser som alla behöver oavsett 

avdelning. Kurserna skulle kunna kombineras med en konstruktörsuppgift, vilket vi valt att kalla 

case. Caset skulle i förväg kunna anpassas efter respektive avdelning om konstruktören blivit 

placerad på en avdelning, men det skulle även vara möjligt att genomföra ett generellt case oavsett 

avdelning. Utifrån att både chefer och konstruktörer påpekat att konstruktörerna inte får den 

helhetsbild som de behöver föreslår vi att caset baseras på den projektprocess som R&D på Scania 

använder. Caset skulle formas för att ge konstruktörerna en helhetsbild över hur ett projekt går till 

och vilka steg som ska gås igenom. För att lösa caset krävs nya kunskaper och kurserna skulle 

kunna ges när behovet uppstår under casen. I och med att alla case är uppbyggda på samma sätt 

kommer behoven uppstå vid ungefär samma tidpunkt. På så vis skulle det bli en naturlig koppling 

mellan utbildning och arbete eftersom de inser behovet av kunskaperna och hur de kan tillämpas.  

Som stöd och hjälp under utbildningsprogrammet skulle varje deltagare kunna bli tilldelad en 

mentor. Om mentorn har egna arbetsuppgifter är det i det här konceptet extra viktigt att den 

nyanställde och mentorn avsätter tid för varandra för att den nyanställda ska få det stöd som 

behövs. 
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Konceptet bygger på många av de faktorer som under arbetet poängterats viktiga för en 

meningsfull introduktion. Flera på Scania menar att de som genomfört traineeprogrammet skapar 

ett starkt nätverk mellan deltagarna. Detta kan bidra till att de nyanställda väljer att stanna kvar på 

företaget i längre utsträckning, vilket enligt Brown är ett viktigt syfte med introduktionen.
166

 

Dessutom bygger ett bra utbildningsprogram på tydliga mål och kräver en struktur för att kunna 

genomföras.  

Nackdelen med det här konceptet är att konstruktörernas valmöjligheter begränsas och de kan inte 

alltid hamna på en avdelning direkt då vakanser kan vara svårt att förutse. Dessutom kräver detta 

koncept stora förändring och det är inget som kan införas över en natt. 

7.4 Avslutande diskussion 

En viktig faktor för de intervjuade företagen är att en nyanställds introduktion måste leda till att de 

känner sig välkomna och det måste finnas tid för att ta emot dem. Litteraturen och intervjuerna 

påpekar även vikten av att en nyanställd ska ha möjlighet till att få hjälp i sitt arbete av en mentor 

och det kom även fram att de bör få en fadder på företaget. Faddern skulle vara en person som 

under den allra första tiden i anställningen håller ett extra öga på den nyanställde, ansvara för att 

denne ska komma in i gruppen och inte känna sig utelämnad. Mentorn är en teknisk kunnig person 

som i vissa fall behöver planera in tid för att hjälpa den nyanställde att komma igång med sina 

arbetsuppgifter.  

Det mest fördelaktiga borde därför vara att alla nyanställda får både en fadder och en mentor och 

skulle till exempel kunna tillämpas i alla koncept ovan. På så sätt skulle de dels få den första 

kompis som Rollag et al. nämner som fördelen med en fadder, men också tillgång till en teknisk 

kunnig person som kan hjälpa till med arbetsuppgifterna.
167

 Visserligen kan mentorn och faddern 

vara samma person men utifrån intervjuerna är slutsatsen att ju mer kunnig en person är, desto 

mer upptagen verkar den personen vara.  

En mentor och en fadder kan vara första steget i ett begynnande nätverksskapande för de 

nyanställda. Idag är det viktigt att aktörer i en organisation kan kommunicera med varandra och 

nyanställda måste därför få möjligheten, oavsett personlighet, att bli en del av företagets nätverk 

tidigt eftersom det både gynnar företaget och individen. Nätverk kan även ses som ett sätt att 

knyta nya relationer, något som kan öka trivseln på företaget och bidra till att nyanställda stannar 

längre inom organisationen. 
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Oavsett introduktionens utseende är det viktigt att genomföra någon form av utvärdering för att 

säkerställa att utbildningen håller god kvalitet. Utvärderingen kan till exempel ske genom att den 

nyanställde diskuterar introduktionen med sin chef. Chefer rapporterar sedan vidare till den som 

ansvarar för introduktionen som i sin tur beslutar om vilka åtgärder som bör tas utifrån åsikterna. 

Under samtalet mellan den nyanställda och chefen skulle det även kunna ske en uppföljning av 

den nyanställdes utveckling eftersom kontinuerlig feedback ökar lärandet enligt Armstrong.
168

 Det 

som är viktigt att tänka på enligt Lundmark är att svaren påverkas av när i tiden utvärderingen 

sker och därför rekommenderas den som ansvarar för introduktionen att fundera på vilka resultat 

som vill uppnås och låta det styra över när utvärderingen ska ske.
169

 Utvärdering och uppföljning 

är något som med fördel skulle kunna användas i alla introduktionsutbildningar, inklusive alla tre 

koncept som presenterats ovan. Framförallt skulle det vara nödvändigt för Scania där det idag inte 

sker någon kontinuerlig utvärdering av konstruktörernas utbildning. 

Bland många företag blir e-learning mer och mer populärt eftersom behovet av ny kunskap kan 

tillgodoses direkt.
170

 Det skulle till exempel kunna bidra till att kurser som sällan ges på Scania 

kan ges då behovet finns. Därför skulle det finnas fördelar med att införa e-learning i alla koncept 

ovan. På så vis skulle de nyanställdas produktivitet kunna öka snabbare genom att 

kunskapsbehovet kan tillgodoses. Däremot är det inte säkert att kunskaperna tillgodoses eftersom 

det utifrån resultaten visat sig vara möjligt att genomföra en kurs utformad som e-learning utan att 

ta till sig materialet, då ingen handledare finns tillgänglig att kontrollera detta. Därför är det 

viktigt att fokusera på bra kurser och innan en sådan kurs införs diskutera hur en bra e-learning 

ska utformas för att skapa mening.  

7.5 Metoddiskussion 

Examensarbetet utvecklades utifrån uppdraget från Scania, men det var svårt att hitta 

frågeställningar som passade in. Om de frågeställningarna vi idag har hade formulerats tidigare 

skulle intervjuerna kunna haft ett annat angreppssätt. Till exempel skulle det kunnat vara ett större 

fokus på meningsskapande vid intervjuerna på Scania istället för nyanställdas produktivitet.  

Ett problem var att de övriga företagens introduktion uppfattades likna Scanias upplägg för att 

utbilda nyanställda. Även om resultaten inte motsvarade de ursprungliga förväntningarna gav det 

ändå en större bredd till examensarbetet. Utifrån det har vi bland annat lärt oss att i framtiden göra 

noggrannare undersökningar inför ett arbete och i förväg ställa tydligare frågor.  

Samtidigt hade det varit intressant att inte enbart fokusera på konstruktörsutbildningen på Scania 
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utan även på hur andra typer av personer introduceras på företaget. På grund av att den specifika 

rollen inte studerats på Atlas Copco och Sandvik blir resultaten därför inte helt jämförbara med 

Scanias. Det hade även varit intressant att intervjua flera nyanställda personer på de övriga 

företagen, för att få deras syn på introduktionen och därmed få en mer nyanserad bild av de övriga 

företagen. 

Det skulle också vara intressant att göra ytterligare intervjuer med personer som redan intervjuats 

på Scania för att kunna diskutera koncepten som tagits fram och diskutera möjligheten att tillämpa 

dem. Det skulle till exempel ha kunnat ske genom en workshop där deltagarna fick möjlighet att 

diskutera för- och nackdelar med koncepten, men tyvärr har det inte funnits tid till det. 

Enkäten konstruerades kort och enkel för att fler skulle ta sig tid till att svara på den, vilket 

medförde att vissa frågor från intervjuerna valdes bort. Till exempel skulle det varit intressant att 

fråga vad som är viktigt för dem för att de ska uppleva att de får en bra introduktion. På så sätt 

hade vi även fått deras syn på saker som är viktiga att tänka på vid en introduktion och inte enbart 

deras bild av Scanias konstruktörsutbildning. Enkäten besvarades av de som hade starka åsikter 

kring konstruktörsutbildningen. Hade det funnits mer tid och enkäterna skickats ut tidigare skulle 

det varit möjligt att vända sig till ett större antal konstruktörer och förhoppningsvis få en mer 

rättvis bild.  

I förväg beslutades att inte transkribera intervjuerna på grund av antalet intervjuer. Det har lett till 

att sammanfattningen av intervjuerna säkerligen präglats av våra åsikter och det som ansågs 

viktigast. Vid rapportskrivningen har resultatdelen baserats på sammanfattningarna, men på grund 

av att intervjuerna inte transkriberats är det möjligt att vissa nyanser och detaljer gått förlorade. 

Nu i efterhand skulle det ha varit fördelaktigt att transkribera några av intervjuerna för att hitta 

detaljer och djup i speciellt framstående intervjuer.  
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8 Slutsats 

För att säkerställa att nyanställda tidigt får god kompetens och blir produktiva är det viktigt att de 

får en ordentlig introduktion till sitt arbete. Genom att tidigt ge de nyanställda nödvändiga verktyg 

för arbetet kan deras produktivitet öka under kortare tid. Nyanställda bör tilldelas en fadder, 

mentor eller bådadera som stöd i början av anställningen och i arbetet. Framför allt kan en mentor 

finnas där för att avgöra varje individs behov och på så vis kan introduktionen anpassas efter 

individen och den roll på företaget som den nyanställde ska ha. Att tidigt upprätta ett nätverk är 

viktigt och både en fadder och en mentor kan vara ett första steg i nätverksskapandet. I ett nätverk 

kan individen få mer kunskap genom att ta del av flera personers erfarenheter. Om specifika 

kurser erbjuds som utbildning är det viktigt att en tydlig koppling till arbetet finns för att de 

nyanställda ska kunna tillämpa nya kunskaper och tydligare förstå dess betydelse.  

Lyckas ett företag med en bra introduktion kan det leda till att de nyanställda stannar längre på 

företaget, vilket kan minska företagets kostnader och öka deras produktivitet.   
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10 Bilagor  

10.1 Bilaga 1 - Kurser för en konstruktör  

Introduktionspaketet 

  Samtliga inom R&D         

  Kontakt: Erica Flodin, Personaladministratör inom UHR .     

            

  

Personalfuntionen UHR inom R&D meddelar Scania Academy, avdelning XAEB, vilka nyanställda som 
ska gå introduktionsprogrammet. Avdelning XAEB bokar in aktuella personer på nedanstående kurser 
samt kallar till kurs. Kontaktperson på avdelning XAEB är Eva Hilborn, 
 tfn 828 69. Alla kurser är på svenska.  

            

  Kurser - Obligatoriska         

  Kursbenämning Kursnr  Längd tim     

  Introduktion Scania nyanställd 029-06-02936 5  
 
 
 

  PD-intro  029-17-02723 3  
 
 
 

  Brandskyddsutbildning 029-01-01338 4  
 
 
 

  Kort om våra produkter 029-19-02713 8  
 
 
 

  Miljö grund 029-01-02778 3  
 
 
 

  Isec Code of Conduct 029-27-02838 2  
 
 
 

  Modularisering 029-19-02993 4  
 
 
 

  DocArc - Basic Course 029-32-02664 4  
 
 
 

  PD-resan 029-17-02527 16  
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Basutbildningen 

  

Konstruktör 
inom R&D           

  

Uppdaterad av: Simon 
Andersson UHR 2013-
08-21           

  Första året           

  Kursbenämning 
Kurs

nr  
Längd 

tim 
Utförts 
datum Kommentarer   

  
Introduktionskurs för 
konstruktörer 2926 3 h       

  
Provningsprocessen - 
egen studier 

Web
b 2 h   

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WSe
rvice=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=
28556&docname=home   

  
Skruvförbandsteknik, 
grundkurs 2918 4 h       

  
Form & lägetoleranser, 
FOLK 1487 24 h       

  FMEA för R&D 2293 16 h       

  
Catia v5 Paketet (9 
dagar) 2839 72 h   Innehåller kurs 2793, 2794 och 2795   

  Patentkunskap 236 4 h       

  SES - Konstruktion 2807 6 h       

  Utmattningshållfasthet 665 36 h       

  

Produkt Data 
Information för 
konstruktörer 2840 16 h   Förkunskap: Bör ha loggat in i AROS.    

  ECO - Writing 2503 16 h   
Förkunskap: Kursen Produkt Data 
Information för konstruktörer   

  
ECO - Effektiv 
kommunikation 2544 20 h   

Förkunskap: PDI kurs eller AROS kompetens 
rekommenderas. ECO Writing kurs 
rekommenderas starkt.    

  Findings on line 3029 1 h   E-learning   

  
COR klassificiering av 
krav 1841 8 h   Förkunskap: FMEA för R&D   

 
 
 
 
 
 
 
 
              

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=28556&docname=home
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=28556&docname=home
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=28556&docname=home
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Kurser för År 2+ 
alt. tidigare efter 
behov           

  Kursbenämning 
Kurs

nr  
Längd 

tim 
Utförts 
datum Kommentarer   

  
Catia v5 Plastic Part 
Design 2881 16 h       

  
Catia v5 Automotive 
Sheet Metal 2817 16 h       

  
Catia v5 Cast & Forged 
Parts 2816 16 h       

  
Catia v5 Tubing - 
Design 2857 16 h       

  Catia v5 Kinematics 2957 8 h       

  Catia v5 Best Practice  2813 32 h       

  
Catia v5 GAS-beräkning 
Scania 2871 16 h       

  Monteringssäkring 1743 24 h   
Kurs 1487  Form & Läge toleranser eller 
motsvarande kunskaper     

  Materiallära grundkurs 2843 20 h       

  Renhetsteknik 2238 8 h       

  Praktik Gjuteri       Anordnas av resp avdelning   

  Praktik Bearbetning       Anordnas av resp avdelning   

  Praktik Montering       Anordnas av resp avdelning   

  
Praktik 
Produktsamordning       Anordnas av resp avdelning   

  
Träffa 
kund/verkstadsbesök       Anordnas av resp avdelning   
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10.2 Bilaga 2 - Intervjumall 

Chefer på Scania 

Vad är din roll på Scania 

På vilket sätt är du insatt i basutbildningen för konstruktörer? Berätta! 

Vilka kompetenser tycker du att konstruktörerna behöver? 

Finns det kompetenser som behövs, men som konstruktörerna saknar idag?  

Vilka styrkor tycker du inledningsvis att de nyanställda konstruktörerna har? 

Vilka svagheter? 

Vilka är styrkorna med basutbildningen för konstruktörer  idag? 

Vilka är svagheterna? 

Vilka kunskaper är det konstruktörerna lär sig på utbildningen? 

Finns det något som konstruktörerna inte kan lära sig/inte lär sig i utbildningen som de behöver i arbetet? 

Om ja: Hur tillgodoser man det behovet? 

Är de något som är extra svårt för en konstruktör att lära sig under basutbildningen? 

Fullföljer konstruktörerna på din avdelning utbildningen? 

Hur ser den första tiden ut för en nyanställd konstruktör? 

Hur går basutbildningen (obligatoriska + rollbaserade kurserna) för konstruktörer till enligt dig? Berätta! 

Behöver en nyanställd utbildning direkt eller kan personen jobba ett tag innan den går utbildningen? 

I vilken mån kan konstruktören själv påverka vilka kurser den läser ? 

Hur utnyttjas en fadder? 

Om ingen fadder: varför har ni ingen fadder? 

Vilka möjligheter ser du med att använda en fadder/mentor? 

Vilka är de vanligaste felen en nyanställd konstruktör gör i arbetet idag? 

Förslag på hur man kan undvika dessa fel? 

Har ni granskare och hur fungerar den granskningen? 

På vilket sätt använder granskaren design guidelines (eller dylikt) vid granskningen? 

Om ett fel hittas senare, är det granskaren som får reda på det, eller är det konstruktören (eller båda)? 

Hur ser processen ut för en konstruktör som gör fel i arbetet? 

Återkoppling på vad som gjorts fel? 

Gör om gör rätt? 

”Utskällning”? 

Exempel? 

Hur använder man sig av felen för att undvika liknande fel för andra i framtiden?  

Design guidelines; lätta att hitta i, hur fungerar dem? 

Lesson learned? 

Scania-wiki? 

Hur motiverade är de nyanställda att läsa kurserna? 
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Vilka tycker ni bör prioriteras?  

Vilka kurser kan man läsa tidigt? 

Vilka kurser är bäst att läsa först när man jobbat ett tag? 

Finns det kurser som är onödiga eller inte behöver läsas av alla? 

På vilket sätt bestäms det? 

Kräver kurserna samtidig arbetslivserfarenhet? 

Hur lång tid skulle vara rimligt att basutbildningen för konstruktörer tar? 

Ges några andra kurser än de rollbaserade på er avdelning? 

Är de endast till för er avdelning? 

Vilka möjligheter ser du med att ha praktik på andra avdelningar (tex montering, testning)? 

På vilket sätt skulle det vara fördelaktigt? 

Vilken typ av koppling till andra avdelningar? 

Kan du se några problem med detta? 

 

Har du något förslag på hur man skulle kunna kombinera arbete och utbildning under början av 

anställningen? 

Har du förslag på hur utbildningen skulle kunna effektiviseras? 

Webbaserade kurser? 

Självstudier? 

Case? 

Andra förslag? 

Hur skulle du vilja att framtidens konstruktörsskola ser ut? 

Vad bör den innehålla? 

Något som inte finns idag som behövs? 

Hur lång tid efter första anställningsdag bör den hålla på? 

 

Har du några förslag på hur utbildningen skulle kunna anpassas för att skapa naturliga nätverk bland 

konstruktörerna?  

 

Finns det några andra problem eller synpunkter som du skulle vilja lyfta fram kring 

konstruktörsutbildningen? 
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Konstruktörer på Scania 

Vad har du för roll på Scania? 

Hur länge har du varit anställd? 

Vad läste du till på universitetet? 

Känner du att du fick en bra grund för att klara av arbetet, eller är det något du saknat? 

 

Hur såg den första tiden ut för dig när du blev anställd? 

Hur har basutbildningen  gått till för dig än så länge? Berätta! 

Vilka kurser är det du har läst? 

Tror du att du kommer läsa alla andra kurser?  

Varför/Varför inte? 

Vad fungerar bra med basutbildningen? 

Vad fungerar mindre bra? 

Är det något som du saknar i utbildningen? 

Är kurserna tillräckliga?  

Vad är det du lärt dig i basutbildningen? 

Enbart verktyg eller tillämpningar av dem? 

Läste/läser du kurserna tillsammans med någon som du fortfarande har kontakt med? 

Vad bidrog till att ni fortfarande har kontakt? 

Vad tror du är orsaken till att du inte har kontakt med någon? 

Är/Var du motiverad till att läsa de kurser du läser/läste? 

 

På vilket sätt har du utnyttjat en fadder/mentor? 

Vad fungerade bra? 

Vad fungerade dåligt? 

Vad var det svåraste för dig när du började jobba? 

Hur hanterade du det som var svårt? 

Något som du behövde lära dig på egen hand? 

Hur använder du dig av Design guidelines (konstruktionsanvisningar)? 

Är de lätta att hitta och att hitta i? 

Vad händer när du gör fel i arbetet? 

Återkoppling på vad som gjorts fel? 

Gör om gör rätt? 

Annat?  

Hur skulle du vilja att man kombinerade jobb och utbildning under början av anställning? 

Vad är det du har saknat under de första åren på Scania? 

Hur skulle du vilja förändra det? 

Finns det några andra problem eller synpunkter som du skulle vilja lyfta fram kring 

konstruktörsutbildningen? 



 

 69  

 

Andra företag 

Berätta vem du är och vilken roll du har! 

Kan du berätta vad det är ni gör på företaget? 

 

Hur ofta anställer ni nya personer? 

Hur lång tid tar det för de nyanställda att bli produktiva (eller självständiga)? 

Vad är det för kompetenser ni söker efter när ni anställer? 

Använder ni någon speciell metod för att ta reda på vilka kunskaper den ni ska anställa har? 

Berätta hur eran introduktion för nyanställda ser ut? 

Till vilka riktar sig eran introduktion? 

Ser introduktionen olika ut beroende på var man anställs? 

När i anställningen sker introduktionsutbildningen? 

Hur kombinerar ni jobb och utbildning i början av anställningen? 

Vad är styrkan i eran introduktion? 

Hur sker undervisningen (Föreläsningar/webbaserade kurser/självstudier/diskussioner)? 

Vilka kunskaper är det de nyanställda lär sig på er introduktionsutbildning? 

Några företagsspecifika kunskaper eller kunskaper som de borde ha från (hög)skolan? 

Finns det något de inte kan lära sig/inte lär sig i utbildningen, som de behöver i arbetet och hur 

tillgodoser ni i så fall det behovet? 

Vilka hjälpmedel finns det för att de nyanställda snabbt ska bli produktiva i sitt arbete? 

 

Är introduktionen obligatorisk? 

Fullföljer alla nyanställda introduktionen? 

Om ja: Hur får ni dem att fullfölja introduktionen? 

Om nej: Varför inte? 

Är introduktionen individuell? 

Om nej: hur ofta går introduktionen för nyanställda? 

Anpassas introduktionen utifrån varje individ?  

Bygger introduktionen från en gemensam grund eller olika på olika avdelningar? 

När i anställningen sker introduktionen? 

Hur ser ni på att ha utbildning innan man börjar med sitt arbete? 

Hur utnyttjar ni mentorer/faddrar på företaget? 

Finns de? 

Vilka styrkor anser du att det finns med mentorer/faddrar? 

Vilka svagheter? 

 

Hur tar ni tillvara på erfarenheter som redan finns i företaget? 

Används de som lärare? 

Någon kunskapsbank? 
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Vilka är det som undervisar? 

Interna/externa lärare, varför? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man skapar en utbildning för nyanställda? 
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10.3 Bilaga 3 - Enkät för konstruktörer 

Hur länge har du varit anställd som konstruktör på Scania? 

 < 1 år 

 1 - 1.5 år 

 1.5 - 2 år 

 > 2 år 

 

Har du arbetat som konstruktör innan du började på Scania? 

 Ja 

 Nej 

 

Har du sett dokumentet med obligatoriska kurser för alla inom R&D tidigare? (Se bilaga 1 som 

bifogats i mailet) 

 Ja 

 Nej 

 Osäker 

 

Hur många av dessa kurser har du läst? 

 < 2 kurser 

 2-5 kurser 

 5-7 kurser 
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 > 8 kurser 

 

Har du sett dokumentet med kurser för konstruktörer tidigare? (Se bilaga 2 som bifogats i mailet) 

 Ja 

 Nej 

 Finns ett liknande dokument på vår avdelning 

 Osäker 

 

Vilka av följande kurser har du läst? 

 Introduktionskurs för konstruktörer 

 Provningsprocessen 

 Skruvförbandsteknik 

 Form & Lägestoleranser, FOLK 

 FMEA för R&D (eller Produktriskbedömning & produktansvar och D-FMEA för R&D) 

 Catia v5 Paketet (9 dagar) 

 Patentkunskap 

 SES - Konstruktion 

 Utmattningshållfasthet 

 Produkt Data Information för konstruktörer (PDI / PDIK) 



 

 73  

 

 ECO - Writing 

 ECO - Effektiv Kommunikation 

 Findings online 

 COR klassificiering av krav 

 Catia v5 Plastic Part Design 

 Catia v5 Automotive Sheet Metal 

 Catia v5 Cast & Forged Parts 

 Catia v5 Tubing Design 

 Catia v5 Kinematics 

 Catia v5 Best Practice 

 Catia v5 GAS-beräkning Scania 

 Monteringssäkring 

 Materiallära grundkurs 

 Renhetsteknik 

 

Om du har haft möjlighet att göra praktik (eller besök), vad har varit bra och dåligt med 

det?Motivera ditt svar 
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Tycker du att din utbildning på Scania varit bra hittills? 

 Ja 

 Nej 

 

Motivera! 

 

 

  

Vad är det du saknat med utbildningen under de första åren på Scania? 

 

 

  

Tycker du att din utbildning som du fått är tillräcklig för att utföra ditt arbete idag? 

 Ja 

 Nej 
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Om nej, varför inte? 

 

  

Om du inte haft möjlighet att gå en kurs när du haft behov av den, hur har du tillgodosett det 

behovet? (Flera alternativ är möjliga) 

 På egen hand 

 Arbetskamrat på avdelningen 

 Arbetskamrat på annan avdelning 

 Någon annan kurs 

 Övrigt:  

 

Om du inte gått alla obligatoriska kurser för alla inom R&D, vad beror det på? 

 

  

Om du inte gått alla kurser för konstruktörer, vad beror det på? 

 


