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Sammanfattning!
För att upprätthålla en resurseffektiv produktion krävs det att nyexaminerade 
teknologer snabbt kommer in framtida arbetssituationer, att kompetensen som 
tillgodogjorts genom erfarenhet lever vidare vid generationsskifte samt att 
kompetensöverföringen sker effektivt för medarbetaren inom produktionstekniska 
områden. Scania har infört en träningsarena som heter Basic Skill Engineering 
Methods (BSEM) för nyanställda tjänstemän inom produktionstekniska områden. 
Träningen ska omsätta teorin bakom metoderna inom Scanias produktionssystem till 
en praktisk informationsbank och ge medarbetarna en kollektiv plattform och skapa 
ett gemensamt arbetssätt och vokabulär. Målet med kursen är att bli bekant med 
arbetsmetoder som används i det dagliga arbetet inom produktionstekniska områden 
och att säkerställa att all tidigare upparbetad kompetens och erfarenhet finns kvar 
inom enheten. Träningen ska leda till att den nyanställde på ett snabbt och effektivt 
sätt kan komma in i jobbet och i sina rutiner. 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om ett företag kan förbättra och 
effektivisera de mänskliga resurserna genom att implementera en träning för 
nyanställda inom produktionstekniska områden. Genom att utföra en fallstudie med 
kvalitativa undersökningar och intervjuer, utforska hur och om kursen kan optimeras 
samt göra en omvärldsanalys för att kartlägga utmaningen från ett branschperspektiv.  
 
Flera företag har identifierat liknande utmaningar som Scania, många av dessa företag 
arbetar aktivt med kompetensöverföring. I förhållande till de andra jämförda 
företagen är BSEM unikt. 
 
Resultatet av litteraturstudien beskriver den teoretiska bakgrunden inom pedagogik, 
Toyotas produktionssystem och forskning inom lärande organisationer. Från det 
empiriska resultatet och analysen framgick det att deltagarna var mycket nöjda med 
den stora delen praktik samt att de kunde relatera väl till de konkreta exempel som 
presenterades under träningen. Det framkom att en förutsättning för att nå djupare 
inlärning, krävs det ett tydligt kursmål som definierar värdet av kunskapen. 
 
Vid nyanställning bör verkstadspraktiskt arbete och introduktion finnas för att kunna 
identifiera tillämpningsbara situationer innan medarbetaren genomgår BSEM. Med 
hjälp av den intensiva uppstarten ges en gemensam kompetensgrund och vokabulär 
som inte lämnar utrymme för fel metoder. Det är viktigt att få tid frigjord efter utförd 
kurs för att reflektera och implementera metoderna genom att praktiskt införa teorin 
från kursen vilket i sin tur kan leda till ett förändrat arbetssätt. 
 
Slutsatsen är att implementering av kursen effektiviserar de mänskliga resurserna och 
att individens engagemang är betydelsefullt för företaget och dess utveckling. Dock 
tillåter inte en hög personalomsättning att erfarenheter byggs upp och vidareutvecklas, 
vilket ständigt eftersträvas. 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
To maintain a resource efficient production, it is required that recent graduated 
engineers efficiently enter future work situations and that experience is passed on to 
future employees. Scania has introduced a training arena called Basic Skill 
Engineering Methods (BSEM) for new engineers that are to be working in technical 
production areas. The aim of the course is to become familiar with the working 
methods used in the daily work for production engineers. The training should put the 
theory behind the methods in Scania's Production System into a practical toolbox and 
give the employees a common platform of expertise, collective approach and 
vocabulary. The goal is to ensure that all previously acquired expertise and experience 
remain within the organization. The training shall result in an efficient learning curve 
for recent recruits in their production units.  
 
The purpose of this paper is to find out whether a company can improve and make the 
human resources more effective by implementing training for new employees in 
production technologies. By carrying out a case study with qualitative surveys and 
interviews, explore how and if the course can be optimized and make a benchmarking 
study to categorize the challenge from an industry perspective. 
 
Several companies have identified similar challenges such as Scania. Many of these 
companies are working actively with skills transfer. In relation to the other compared 
companies the BSEM training arena is unique. 
 
The results of the literature study describe the theoretical background within 
pedagogy, Toyota Production System and research in learning organizations. The 
empirical results and the analysis revealed that participants were very satisfied with 
the great majority of practice and that the participants could very well relate to the 
concrete and specific examples presented during the training. A condition for 
achieving deeper learning is clear course goals that define the value of knowledge. 
 
The newly hired employee should go through an introduction program and execute 
some practical work in the production to identify applicable situations where the 
methods are useful prior to the employee undergoes BSEM. With the help of the 
intensive start-up, the participants gets common basic skills and vocabulary so there 
will be no possibility of adopting the wrong methods. It is important to liberate time 
for following completion of the course to reflect and implement the methods by 
practically introducing the theory from the course, which in turn can lead to a changed 
work approach. 
 
The conclusion is that the implementation BSEM makes the human resource of the 
company more efficient and that the commitment from each individual is significant 
for the company and its development. However, high employee turnover do not allow 
experiences to build up and be developed further, which is constantly pursued.  
!
!
!
!
!
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1 Inledning 
 
Detta kapitel är en genomgång av bakgrunden till problemet, problemställning, syfte 
med rapporten, mål och avgränsning. 

  
1.1 Bakgrund 
Teknikutvecklingen går framåt och tekniska lösningar är nödvändiga för att lösa 
samhällets framtida behov. Det finns ett ökande behov av kompetenta 
produktionstekniker, logistikutvecklare och övriga tjänstemän i och med att 
teknikutvecklingen går framåt. För att upprätthålla en resurseffektiv produktion krävs 
det att nyexaminerade teknologer snabbt kommer in i framtida arbetssituationer inom 
produktionstekniska områden. 
 
Scania arbetar efter Scania produktionssystem, Scania Production System (SPS). 
Grunden i SPS är de tre värderingarna, kunden först, respekt för individen och 
eliminering av slöseri. Tid avsätts för förbättringsarbetet för att eliminera slöseri och 
förbättra effektiviteten. Engagerade medarbetare uppmärksammar och hittar 
störningar som hindrar produktionen och arbetar för att göra något åt dem. Det finns 
fyra huvudprinciper inom SPS; normalläge - standardiserat arbetssätt, rätt från mig, 
behovsstyrdproduktion och ständiga förbättringar [1]. 
 
För att snabbt komma in arbetet som medarbetare inom industrin använder Scania 
SPS som infördes i slutet på 90-talet och är efterträdare till P90, deras tidigare metod, 
som båda grundar sig i Toyotas produktionsfilosofier. Dessa filosofier och metoder 
används flitigt inom alla Scanias avdelningar och är speciellt framträdande inom 
produktionen och dess underavdelningar.  
 
Inom produktionen har två kurser införts för montörer och gruppchefer. Montörerna 
får lära sig grundläggande metoder inom SPS och praktiska färdigheter inom 
monteringsyrket. Gruppcheferna får lära sig SPS ur ett gruppchefsperspektiv där 
arbetsmetoder och implementering av dessa är i fokus. Dessa träningsupplägg har gett 
väldigt positiva utfall. Nu har Scania även valt att införa en träningsarena som heter 
Basic Skill Engineering Methods (BSEM) för nyanställda tjänstemän inom 
produktionstekniska områden. Där målet med kursen är att bli bekant med 
arbetsmetoder och filosofin som används i det dagliga arbetet inom 
produktionstekniska områden. Det som innefattar det produktionstekniska områdena 
är: produktionsteknik, processteknik, logistik-utveckling och beredning. 
 
När en medarbetare inom de produktionstekniska områdena går vidare mot nya 
utmaningar, följer den kompetens som individen har utövat och tillgodogjort sig 
erfarenhetsmässigt med in i företaget tillsammans med individen. Att personal går 
vidare och att personen går in i företaget kan ses som någonting gynnsamt då personal 
inom hela Scania har god kompetens om produktionen och hur den fungerar. Dock 
behöver även kompetensen bevaras inom produktionstekniska områdena. Det leder 
till att det är viktigt att överföra kompetens och erfarenhet till en ny person som börjar 
inom enheten. Erfarenhet ska ärvas och metoder får inte falla i glömska. För rollen 
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produktionstekniker är det därför viktigt att överföra kompetens och erfarenhet. Det är 
av högsta vikt att utvecklad kompetens inom produktionsteknik går i arv och förädlas. 

1.2 Basic Skill Engineering Methods 
Scanias BSEM är en träning som kombinerar teorin bakom metoderna och fokuserar 
på praktisk kompetensöverföring. Arbetsuppgifterna som en medarbetare inom de 
produktionstekniska områdena kan ställas inför är breda, därmed behöver individen 
lära känna vilka metoder som finns att tillhandahålla så att medarbetaren inom de 
produktionstekniska områden enkelt kan plocka fram sin verktygslåda och applicera 
metoderna på sitt faktiskt uppkomna problem.  
 
Kursen är utformad som en praktisk träning för nyanställda ingenjörer på 
produktionsenheten på Scania. Träningen ska omsätta teorin bakom metoderna inom 
Scanias produktionssystem till en praktisk informationsbank för att användas vid 
problem, när de uppstår. Träningen ska även ge en grundläggande kunskap inom de 
produktionstekniska metoder och dess koppling till SPS. Scania önskar ge alla som 
börjar arbeta inom de produktionstekniska områden en gemensam plattform 
kompetensmässigt och skapa ett gemensamt arbetssätt och vokabulär. Målet är att 
säkerställa att all tidigare upparbetad kompetens och erfarenhet finns kvar inom 
enheten. Träningen ska leda till att den nyanställde på ett snabbt och effektivt sätt kan 
komma in i arbetet och i sina rutiner.  

1.3 Problembild 
För att bibehålla en resurseffektiv industri krävs det att nyexaminerade teknologer 
snabbt kommer in i framtida arbetssituationer, att den erfarna kompetensen lever 
vidare vid generationsskifte samt att kompetensöverföringen sker effektivt för att 
medarbetaren snabbt kan komma in i sitt arbete. Uppsatsen behandlar att: 
 

• Utreda huruvida implementering av träningsarena för nyexaminerade 
teknologer kan effektivisera de humana resurserna efter genomförd utbildning. 

• Undersöka hur och om kursen kan optimeras.  
• Göra en omvärldsanalys för att kartlägga utmaningen från ett 

branschperspektiv. 

1.4 Syfte 
Syftet är att ta reda på om ett företag kan förbättra och effektivisera de mänskliga 
resurserna genom att implementera en träning för nyanställda inom produktions-
tekniska områden. 
 
På en funktionsnivå, sett ur en process, utvärderas kursens upplägg och pedagogik. 
Detta för att utforska hur kursen ser ut samt hur en kurs bör läggas upp. 
 
På individ och organisationsnivå, sett ur ledningens och medarbetarens perspektiv 
observera vilka som är kursdeltagare och tränare. Huruvida det finns kursmål, om 
deltagarna är införstådda i målen, om de når målen och i så fall hur det testas.  
 
På en industriell nivå, sett ur branschens perspektiv, undersöka hur situationen ser ut i 
andra tillverkande storföretag. Att lära genom att lära av andra, om de har stött på 
problemet och hur de har löst det.  
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1.5 Mål 
Målet är att utvärdera om Scania effektiviserar sina mänskliga resurser genom 
implementering av BSEM. Detta görs genom kvalitativa undersökningar och 
intervjuer. Målet är även att göra en omvärldsanalys i branschen för att se om andra 
industrier stött på denna utmaning. Detta för att få ett bredare industriperspektiv och 
ha möjlighet att göra en kartläggning över den omgivningen, tillvägagångsätt och för 
och nackdelar den nyanställda ingenjören möter inom produktionstekniska områden. 
Detta ska resultera i leverans av ett förslag på hur kurs och kursupplägg skulle kunna 
effektiviseras ytterligare.  

1.6 Avgränsningar 
• I studien ingår endast observationer på mottagandet av nyexaminerade 

teknologer inom produktionstekniska områden i tillverkande storföretag. 
• Personliga intervjuer med de som deltagit på kursen BSEM genomförs. 
• Ingen utredning kommer ske huruvida eller vad som eventuellt skulle kunna 

göras för att förhindra hög omsättning för specifika yrkeskategorier. 
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2 Metod 
 
Genomgång och beskrivning av tillvägagångssätt och metoder som används för 
utvärdering av kursen och kompetensöverföring som redovisas i rapporten. 
            
Induktiv ansats 
Angreppsättet skedde med en induktiv ansats såvida att en empirisk studie utifrån det 
identifierade problemet gjordes. Resultatet av datainsamlingen som innefattade 
intervjuer och observationer blev de kvalitativa metoderna som användes [2]. 
Teoridelen skapade därefter en förståelse för och förklarade fenomenet som studerats 
och beskrivits.  
 
Fallstudie 
Tillvägagångssättet var en fallstudie där fenomenet studerades i ett eller fler enskilda 
exempel i det verkliga livet, för att fånga verklighetens komplexitet. Fallstudien 
bestod av tre delar, där först och främst tillräckligt mycket data samlades in för att 
forska, vilket skedde på ett systematisk och kvalitativt sätt. Det är viktigt med en 
kritisk hållning till datasamlingsmetoderna, vilket leder till hög kvalitet, möjlighet till 
upptäckter och känslighet för det empiriska materialet. Syftet var utforskande och 
öppen för upptäckter av nya dimensioner. Undersökningen gick tillväga genom 
observationer av kursens upplägg. Lärandemålen samt uppföljning av dessa 
genomlystes [2]. 
 
Litteraturstudie 
En litteraturstudie med fokus på pedagogik och kompetensutveckling utfördes genom 
studie av publicerade vetenskapliga artiklar, böcker om metodik och intervjuer med 
yrkesverksamma inom kursupplägg. Litteraturstudien grundades av de framarbetade 
principer som finns inom Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Scania. KTH är 
ledande inom teoretisk lärande som CDIO; Concive, Design, Impliment och Operate 
och Scania arbetar efter Toyotas produktionsprinciper. En undersökning av 
drivkrafter och motiv som företag använder för att driva kompetensutveckling och 
resultat undersöktes. 
 
Intervjuer 
Intervjuer skedde för att samla djupare kunskap i ämnet. I en personlig intervju finns 
utrymme för ett nyanserat möte och möjlighet till vidare utveckling och förtydligande, 
för att få ut sin mening. Som utomstående observatör gavs det möjlighet att lyssna 
mellan raderna, samtidigt som ett kritiskt granskande och icke ledande frågor var 
nödvändiga, för ett systematiskt och kvalitativt datasamlande. Intervjuer genomfördes 
med förberedda frågor, där tidigare grundarbete gjorts för förståelse om ämnet och 
problematiken. 
 
Intervjuer gjordes på individer som deltagit på kursen, både över telefon och 
personligen. Intervjuerna grundade sig på en enkätmall se bilaga B med frågor som 
täcker kursinnehåll, relevans, tidsperspektiv, gemenskap, hemuppgift och tränare. En 
separat del i enkäten behandlar vardera moment som gicks igenom på kursomgången, 
med värdering över innehållets relevans och kvalitet på presentationen. Värderingen 
gick från en skala från 1 till 6 där ”1” innebar att deltagaren helt tog avstånd från 
påståendet och ”6” att deltagaren instämde fullständigt i påståendet. Detta för att det 
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inte skulle ges möjlighet att positionera sig i mitten av påståendet. Mellan varje 
påstående fanns möjlighet att kommentera sin värdering.  
 
Mallen var inspirerad av Learning Experience Questionaire, LEQ, den enkät som 
KTH utvärderar sina kurser med.  LEQ har tagits fram av pedagogiska utvecklare och 
är baserad av de resultat från pedagogisk forskning som visar hur individer lär sig mer 
effektivt. Det ger deltagarna på en kurs möjlighet att konkret kunna medverka i 
utvecklingsarbetet och stimulera kursutvecklingen [3]. Mallens andra del var 
inspirerad av Proffesional Educations erfarenhet, hur deltagarna enkelt kan utvärdera 
de moment som de deltagit i, se bilaga A. Intervjuunderlaget gjorde det möjligt att 
systematiskt samla data över deltagarnas uppfattning om kursen i de kvalitativa 
intervjuerna. 
 
Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys gjordes för att jämföra likartade verksamheter, för att observera 
hur det ser ut på andra tekniska industriföretag. Detta görs med utgångspunkt från sin 
egen verksamhet, granskas vad andra gör, vad de gör bra. Detta för att ta efter det som 
är det bästa, best practice, det kan göras inom arbetssätt, inom produktion så som 
effektivisering. En undersökning gjordes om andra företag har identifierat denna 
utmaning och hur i så fall de har löst detta. Företagen som tillfrågades var andra 
tillverkande storföretag. Fokus på omvärldsanalysen ligger då på hur företaget tar sig 
an de nyanställda och hur lång tid det tar innan de har kommit in i sitt arbete och kan 
börja använda sin verktygslåda effektivt på företaget. Intresse finns om andra 
organisationer har identifierat utmaningen samt hur de hanterar sina nyanställda och 
hur kompetensöverföringen hanteras, för att bevara de beprövade metoder som finns 
inom en väl fungerande produktion.  
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3 Resultat av litteraturstudie 
 
Beskrivning av den teoretiska bakgrunden för utvalda metoder; pedagogik, Toyotas 
produktionssystem och forskning inom lärande organisation  

3.1 Pedagogik 
Pedagogik är vetskapen om mål, innehåll, medel och metoder för undervisning. Det 
finns fyra centrala frågor som bör ställas inför upplägget av en kurs; hur, vad, varför 
och till vem. Bara för att en ledare lär ut någonting betyder det inte att deltagaren lär 
sig. Alla människor är olika och har olika inlärningsstilar. Ett sätt att definiera vilken 
inlärningsstil individen har är genom att se över vilka preferenser deltagaren har. 
Visuellt lärande innebär att man lär genom att se och titta, auditivt lärande innebär att 
lära genom att lyssna och begrunda, kinetiskt lärande betyder att individen lär sig 
genom att göra och utföra och få känslan hur ett moment ska utföras i kroppen och det 
taktila lärandet innebär att individen behöver beröra och använda sina händer i 
utförandet [4].  

3.1.1 Inlärning och kunskap 
Inlärning av en specifik uppgift kan ske antingen ytligt eller djupt. Djup inlärning 
kännetecknas av ett aktivt sökande efter mening och ytlig genom att memorera det 
som kan tänkas bli examinerat. Vid ytlig inlärning ligger fokus på detaljer och fakta 
som kan tänkas examineras. Hela bilden kommer inte med utan kunskapsbilden 
formas av lösryckta detaljer. Vid djupare inlärning sker en förståelse för området och 
vad som förmedlas samt den större bilden kommer med och ger en djupare förståelse. 
Djup eller ytlig inlärning är inte karaktärsdrag hos eleven utan snarare en reaktion på 
läromiljön [5]. 
 
Vid kompetensöverföring på högre nivå förutsätter det att eleven reflekterar och 
tänker själv. För att undvika ytlig inlärning är det viktigt att en utbildning handlar om 
konceptuell förändring, vilket förutsätter att: 

• Det är tydligt för läraren och elev vad som är det förväntade utfallet från 
kursen.  

• Eleven behöver ha motivation och känna ett behov av att uppfylla det som 
initialt saknas. 

• Eleven ska känna sig fri att fokusera på sin uppgift. 
• Eleven arbetar i dialog med andra, både med andra deltagare och lärare [5].  

3.1.2 Motivation 
För att lyckas med en bra undervisning behöver man utgå från den enskilda individens 
erfarenheter. Det beror på vilka kunskaper och förutsättningar individen har sedan 
tidigare samt vilka resultat den vill uppnå [4]. Det finns två faktorer som ligger till 
grund för motivation för att vilja lära sig. 

• Det som ska läras måste ha ett värde för personen.  
• Eleven behöver förvänta sig ett lyckat resultat vid involverandet av en lärande 

uppgift. 
 

Utfallet ska alltså vara av värde för individen och individen ska förvänta sig 
framgång. Motivation grundar sig i att initiera inlärning och att bibehålla engagemang 
under inlärningen. Individen behöver se kostnaden och nyttan. Att engagera sig i 
lärandet har värde och engagerandet i sig själv är värdefullt, för att inse värdet av 
kunskapen. Värdet kan uppkomma av olika anledningar. Yttre motivation uppkommer 



 7 

då konsekvenserna av en uppgift antingen för med sig något som personen värdesätter 
eller för att undvika något som den inte vill ha. Social motivation, där värdet kommer 
från vad andra tycker är viktigt. Prestationsdriven motivation där värdet är 
självförstärkande eller inre motivation där värdet ligger i resan snarare än 
destinationen [5].  

 
3.1.3 CDIO 
CDIO står för Conceive-Design-Implement-Operate och är en utarbetad princip som 
KTH startade upp tillsammans med Massachusetts Institute of Technology, Chalmers 
och Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, som nu är ett nätverk med över 
60 samarbetsuniversitet runt om i världen. 
 
Syftet är att en utbildning inte ska lära ut hur det är att vara ingenjör, utan att träna i 
ett sammanhang som är så nära en ingenjörsverksamhet som möjligt. Som ingenjör är 
färdigheterna till stor del kontextuella, vilket innebär att de beror av sammanhanget. 
Principen inom CDIO är att integrera färdighetsträning med tekniska och 
vetenskapliga kurser. Initiativet går ut på att utbildningen ska vara autentisk och få 
studenter att bli ingenjörer som förstår sig på värdeskapande tekniska produkter, 
processer och system i en team-baserad miljö. Inom CDIO-principen finns det tre 
övergripande mål: 

• Hantera en djupare kunskap i de tekniska grunderna. 
• Att leda teambaserat arbete för att utveckla nya produkter, processer och 

system. 
• Förstå samhällets behov och omformulera det i tekniska behov och hitta 

lösningar [6]. 
 
En ingenjör ska vara involverad i alla faser av en produkt, process eller ett systems 
livscykel, vilket CDIO står för. Conceive stadiet handlar om att definiera kundens 
behov med avseende på teknologi, företagsstrategi och regelverk. Den andra delen är 
Design, vilket fokuserar på designen av en konstruktion, ritning eller algoritm som en 
produkt, process eller ett system ska implementeras för. Implement står för att 
applicera designen till en produkt vilket innefattar hårdvarutillverkningen, mjukvarans 
kodning samt test och validering. Det sista stadiet, Operate handlar om att införa en 
produkt, process eller system och att få den att leverera sitt tilltänka syfte, vilket 
inkluderar underhåll, utveckling och återvinning av den. Dessa fyra faser och 
aktiviteter är valda på grund av att de är applicerbara på ett brett spektra av de 
multidisciplinära aktiviteter en ingenjör står inför [7]. 

3.2 Kompetensutveckling 
Lärande organisationer strävar efter en erfarenhetsåterföring och kompetens-
utveckling. Det finns olika typer av kunskap och tillvägagångssätt för hur man kan 
stimulera olika typer av kunskaper.  

3.2.1 Erfarenhetsåterföring i lärande organisationer 
Det finns olika typer av kunskapsdimensioner, tyst kunskap och explicit kunskap. 
Tyst kunskap är sådant som inte uttalas eller artikuleras, utan är mer en känsla över 
hur en specifik aktivitet går till. Det är en succesiv lärdom genom att prova sig fram 
och utveckla en känsla. Explicit kunskap är uttryckt, formulerad och överförbar 
kunskap och enklare att återberätta, likt en manual. Kunskapsbäraren kan vara både 
individuell och på kollektiv nivå. Att arbeta över dimensionerna är en modell, en 
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lärande organisation kan arbeta med enligt figur 1. Genom att främja social 
verksamhet, kan ett företag bidra till att tyst kunskap sprids, tas tillvara och 
omvandlas att bli explicit.  
 

 

Figur 1, Kunskapsdimensioner, omarbetad bild från [8]. 
 
Figur 1 illustrerar hur kunskapsdimensionerna delas upp i explicit och tyst samt 
individuell och kollektiv nivå enligt: 
 

• Medveten kunskap är det explicita på individuell nivå, någonting som 
människorna kan lära sig som till exempel teori. 

• Objektifierad kunskap handlar om ett uttalat tillvägagångsätt på en aktivitet, 
något som kollektivt arbetats fram och utövas gemensamt. Det ger inte 
utrymme för subjektiva tolkningar.  

• Personlig kunskap är den känslan som en individ har över hur en aktivitet går 
till. 

• Institutionell kunskap är kulturen som sitter i väggarna i en organisation. Det 
är en tyst överenskommelse över hur någonting ska gå till, kulturella mönster 
som organisationen kommit överens om.  

 
I lärande organisationer ska man stimulera utvecklingen och låta alla processer pågå 
över de olika dimensionerna som artikulering, kodifiering, institutionalisering och 
internalisering.  
 
I praktiken innebär artikulering att skapa arenor för idéutbyte och hålla en öppen 
hållning och högt i tak. En arena är en prototypisk arbetsmodell med möjlighet att 
experimentera för att materialisera idéer. Kodifiering innebär att skapa 
standardmodeller och mallar över ett arbetssätt. Att organisationen dokumenterar de 
resultat som uppnåtts och systematiserar de principer som fungerar och lagrar dessa 
på organisationsnivå. Fördelarna är att det minskar kostnader och att det kan överföra 
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kunskap samt blir en handelsvara, då erfaren kunskap kan köpas och säljas. 
Kodifiering kan leda till byråkratiska problem då regelsystem och checklistor blir 
viktigare än kundnöjdheten. När en organisation institutionaliserar innebär det att 
medlemmarna har tagit del av de modeller och arbetssätt som finns och de blir 
rutinmässiga. Detta kan göras genom att skapa kompetensnätverk mellan dem som 
arbetar inom liknande sammanhang och utvärdera vad som görs bra och hur det ska 
signaleras och kontinuerligt uppdatera modeller. Ett sätt att i praktiken internalisera är 
att arbetsrotera eller att införa ett lärlings- och mentorskapsprogram. Detta breddar 
individens perspektiv och ger ett utbyte av erfarenheter i kompetensåterföring [8]. 

3.2.2 Strategi och metod för kompetensutveckling i företag 
Det finns två typer av strategier för lärande som kan beskrivas som formellt lärande 
och informellt lärande. Det formella lärandet sker under arbetstid och är finansierat av 
arbetsgivaren. Det är planerade och organiserade aktiviteter som kan ske i form av 
externa eller interna kurser. Det informella lärandet sker under tiden medarbetaren är 
fokuserad på en arbetsuppgift. Det är en lärandeprocess i form av deltagande i en 
utvecklingsprocess. Det informella lärandet karaktäriseras av lägre grad planering och 
organisering och är en del av det dagliga arbetet [9]. En tredje strategi är en blandning 
av det formella och det informella lärandet, en integrerad strategi. Utifrån dessa tre 
strategier kan företaget lägga fokus på individen, organisationen eller en kombination 
av dessa. Den integrerade är inriktad till både individ och verksamhetsutvecklingen 
och kännetecknas av att utbildning av denna strategi har en tydlig koppling till 
verksamhetsutvecklingen. 
 
Det som fått bäst resultat är de informella eventen och workshops där det finns 
möjlighet att byta erfarenheter. Community of practice, ett eget nätverk som förväntas 
bete sig som en kollektiv och lär sig av varandra. Detta sker på frivillig basis och 
bygger på det egna engagemanget för att nå någon nytta av det [8]. 

3.2.3 Motiv och drivkrafter för kompetensutveckling i företag 
Det finns yttre och inre faktorer som påverkar hur kompetensutvecklingen genomförs 
i olika företag. De inre faktorerna kan vara till exempel hur personalgruppens 
sammansättning ser ut i form av ålder, kön och utbildningsnivå. Yttre faktorer 
uttrycker sig som, hur ser konkurrensen ut där företaget befinner sig. Det görs skillnad 
mellan restriktiva och expansiva läromiljöer. Där restriktiva miljöer är rutinmässiga, 
enkla arbetsuppgifter, med lite eller inget stöd i sitt lärande, arbetet ger låg utveckling. 
Den expansiva läromiljön kännetecknas av stimulerande arbetsuppgifter och chefer 
som uppmärksammar arbetsuppgifterna och individen. Det finns tre olika typer av 
motiv för att bedriva kompetensutveckling: 
 

• Verksamhetsinriktade motiv. För att företagen ska kunna möta en ny 
marknadssituation eller nya kompetenskrav på grund av ny teknik.  

• Opportunistiska motiv som innefattar kompetensutveckling för att få ett 
positivt ekonomiskt utfall.  

• Personaldrivna motiv, där personalen driver på för att tillgodose ett visst 
behov, till exempel personalvårdande [9]. 

 
Vid kompetensutveckling inom företag är det viktigt med inkluderande ledarskap, 
detta innebär att ingen information undanhålls, för att generera trygghet till sina 
medarbetare [10]. 
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3.3 Toyota Production System och Lean  
Toyota Production System (TPS) och Lean är produktionsfilosofier som är en grund i 
många av dagens företags produktionsfilosofier, bland annat Scanias. Lean-
Production härstammar ursprungligen från Toyota och TPS. Uttrycket Lean-
Production myntades år 1988 av Krafcik och menar på att företagets resurser ska 
användas till den mån som krävs, för att säkerhetsställa en effektiv produktion, varken 
mer eller mindre [11]. Några av de grundläggande lean-principerna har en tydlig 
återkoppling och ett ursprung hos Toyotas produktionsfilosofier. En av dessa 
principer är strävan mot perfektion, detta är ett tydligt förhållningssätt för att aldrig 
känna tillfredsställelse med nuläget. 
 
Tydliga effekter kan uppnås av förbättringsarbete inom kvalité, tid, kostnads-
effektivitet och flexibilitet. Dessa effekter nås då företag knyter ihop dessa 
förbättringspunkter och filosofier för att uppnå ständiga förbättringar. Dessa ständiga 
förbättringar är essentiella för att företagen ska kunna fortsätta i den konkurrensutsatta 
miljön som tillverkningsindustrin är [11]. TPS och Lean-Production är två strategiska 
instrument som används i avsikt att uppnå en resurseffektiv produktion. Lean-
Production är ett ämne som tillämpas på KTH inom grundläggande produktions-
kursen. Efter fullgjord kurs ska eleven kunna [12]: 
 

• ”Med egna ord redogöra för vad begreppet produktion innebär och vad dess 
beståndsdelar är.” 

• ”Förklara vilken roll industriell produktion har i samhället och företaget.” 
• ”Beskriva hur ett produktionssystem kan utformas.” 
• ”Analysera olika produktionsflöden med hjälp av simuleringsverktyg.” 
• ”Beskriva vad automation innebär och redogöra för fördelar och nackdelar” 
• ”Beskriva försörjningskedjornas uppbyggnad.” 
• ”Med egna ord förklara vad begreppet Lean innebär.” 

3.3.1 Strategiska mål  
 

• Kvalitet: “Inneboende kvalitet i produkterna har direkta fördelar för 
kunderna”. 

• Kostnad: “Kostnaderna hålls på ett minimum tack vare produktivitet och 
tillförlitlighet”. 

• Leverans: “Leverans på utsatt tid ger kunderna goda möjligheter att planera 
och upprätthålla sin verksamhet”. 

• Miljö: “I alla sina olika aktiviteter ser man alltid miljön som en del i den 
dagliga verksamheten. Toyotas princip är att analysera effekterna i varje steg i 
produktens liv: utveckling, tillverkning, drift och återvinning”. 

• Säkerhet: “Att upprätthålla och förbättra hälsa, säkerhet och ergonomi är 
grundläggande när processer förändras eller ny utrustning utvärderas”. 

3.3.2 Verktyg, metoder och filosofier  
 
Just In Time 
För att koppla all tillverkning till den verkliga marknadsefterfrågan används Just In 
Time Production. Metoden bygger på att man endast tillverkar rätt artikel i den mängd 
som efterfrågas för tiden som är utsatt. Det är viktigt att den varken tillverkas för 
tidigt eller försent [11]. 
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Muda - eliminering av slöseri 
Alla aktiviteter som inte tillför värde till slutprodukten kallas Muda, Muda betyder 
slöseri. Det finns åtta slöserier som beskrivs: 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Onödiga transporter 
• Onödig lagerhållning 
• Onödiga rörelser 
• Defekter 
• Onödig tillverkning 
• Medarbetarens outnyttjade kreativitet och kunskap  

 
Jidoka - synliggör problem 
För att kunna se till att defekter inte rör sig genom värdekedjan används Jidoka. Det 
är ett sätt att uppmärksamma och synligöra avvikelser [11]. 
 
Genshi genbutsu - gå till källan 
Att gå till källan av problemet, innebär att syna av problemen med egna ögon och inte 
alltid lita på informationen från någon annan. Detta används för att kunna fatta 
regelrätta beslut [11]. 
 
KAIZEN - ständiga förbättringar 
Kaizen är filosofi där man söker perfektion genom kontinuerliga förbättringar. Det 
används för att förtydliga att nuläget inte kan vara perfekt, det kommer alltid finnas en 
bättre nivå [11]. Kaizen kan först tillämpas när processerna är standardiserade och 
stabila [13]. 
 
Standardisering 
Standardisering ger en utgångspunkt för fortsatt arbete. Utan standardisering är det 
svårt att nå höga kvalitetsnivåer. Detta innebär att endast beprövad pålitlig teknik 
används. Om ny teknik ska användas krävs det genomgående tester för att 
säkerhetsställa framtida kvalitet. 
 
5 varför 
För att identifiera grundorsaken till problem används metoden 5 varför. Då ställs fem 
utredande frågor, ibland fler eller färre. Varje fråga ifrågasätts individuellt, ända fram 
tills grundorsaken är identifierad [11]. 
 
5 S 
Produktionseffektivitet underhålls med hjälp av fem principer. Dessa principer 
används och skall anammas av varje teammedlem. Grundläggande är att skapa en 
organiserad arbetsplats där ordning och reda är i fokus. De fem principerna [11]: 

• Sortera/Strukturera 
• Systematisera 
• Städa 
• Standardisera 
• Säkra/systematisk översyn 
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3.4 The Toyota Way 
The Toyota Way består av 14 principer som är utarbetade från Toyotas interna 
undervisningsmaterial, där fyra av dessa är Toyotas huvudprincer: Genchi genbutsu, 
Kaizen, respekt, teamwork samt att anta utmaningar. Dessa fyra principer delas in och 
sätts i relation till fyra huvudgrupper enligt 4P-modellen: Filosofi, Processer, 
Anställda och partners samt Problemlösning se Figur 2. En stor del av de 14 
principerna innefattar den lärande organisationen. För att driva fram en lärande 
organisation krävs det utveckling och grundlig förståelse för arbetet. Enligt Toyota är 
uppbyggnaden av den lärande organisationen deras största uppgift. De tekniska 
verktygen som framhävs i Lean-Production och TPS är endast verktyg, utan rätt 
ledning och rätt filosofi kan de inte bli effektiva [13]. De tre principerna som anses 
mest relevanta för att skapa en förståelse och förklarar fenomenet som studerats har 
tagits upp i denna uppsats. 
 

 
Figur 2, ”4P”-modell för The Toyota Way, [13].  
 

3.4.1 Princip 7 ”Visuell styrning” 
För att undvika dolda problem bör visuell styrning användas genom alla led. Att följa 
efter principen visuell styrning, innebär att ett dokument eller ett verktyg är 
tillgängligt och tillräckligt synligt för att medarbetaren enkelt ska kunna hitta det, utan 
energikrävande sökning. Visuell styrning definieras som en kommunikationsapparat 
som används av medarbetaren för att genom ett ögonkast identifiera avvikelser ur 
standardiserade arbetsflödet. För att uppnå en tydlig förståelse där medarbetaren kan 
identifiera och vidarebefordra problem används A3-rapporter. A3-rapporter innefattar 
all information kunder behöver veta för att dokumentera en process [13]. Detta 
underlättar informationshantering och den lärande processen. 

3.4.2 Princip 10 “Utveckla enastående människor och team” 
För att uppnå ett värdehöjande arbete är det viktigt att alla system är ämnade att stödja 
teamet. Det värdehöjande arbetet sker däremot på individnivå. Skickliga individer är 
en förutsättning för att bilda ett topp-team. Om ett topp-team ska vara inom räckhåll 
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krävs det att man inte kompenserar upp brister för individens kompetens eller 
förståelsen för TPS [13]. För att uppnå ett topp-team krävs det grundlig och korrekt 
rekrytering. Efter färdigställd rekrytering förmedlar man budskapet att ”individens 
kompetens och egenskaper spelar roll” till den nyanställde medarbetaren. Ytterligare 
ett påvisande av individens betydelse bör ske genom utveckling av ”grundläggande 
tekniska kunskaper samt ett brett register av färdigheter” och en naturlig förståelse för 
filosofin inom TPS. Med grundidén att teamwork är en förutsättning, ”kommer 
medarbetarna med själ och hjärta gå in för att göra företaget framgångsrikt”. 
 
Motivationsteorier som Toyota tillämpar är uppdelade enligt interna- och externa 
motivationsteorier. Inom de interna motivationsteorierna infinner sig Maslows 
behovstrappa och Herzbergs teori om ett rikare arbetsinnehåll. Konceptet som 
Maslow beskriver är ”tillgodoseendet av grundläggande behoven samt flytta upp 
medarbetarna uppåt i hierarkin mot ett självförverkligande”. Tillämpningar som 
används för att medarbetarna ska uppnå självförverkligande är att kontinuerligt främja 
ständiga förbättringar. De grundläggande behoven tillgodoses med god lön och en 
trygg arbetsplats. Herzbergs teori behandlar eliminerandet av ”missnöjesfaktorer” och 
utformandet av ett arbete som främjar positiva faktorer (motivationsfaktorer). För att 
verkligen motivera medarbetare krävs det att man fokuserar på en ”inre” motivation. 
Den ”inre” motivationen bygger på att individen vill ha kontinuerlig feedback. 
Medarbetaren behöver kunna identifiera en slutprodukt för att känna ansvarstagande 
och inre motivation gentemot sin prestation och framställning av arbetsobjektet. 
Verktyg som Toyota tillämpar för att skapa dessa motivationsfaktorer är bland annat 
5S, ergonomiprogram och visuell styrning. Inom tjänstemannaorganisation rekryterar 
Toyota medarbetare som kan vara med genom hela projektfasen. Detta för att stärka 
medarbetarna genom den berikande delen av att påbörja något som man sedan får 
avsluta och syna den slutprodukt som färdigställts [13]. 
 
För att eliminera ”missnöjesfaktorerna” krävs det att medarbetaren inte saknar 
hygienfaktorer som är essentiella för att hålla kvar medarbetarna på arbetsplatsen. 
Externa motivationsteorier som används på Toyota är bland annat Taylors scientific 
management. Den tillämpas genom användandet av prestationsmätning av teamet. 
Detta skiljer sig väldigt mycket från Taylors scientific management där fokus ligger 
på individens incitament. 
 
För att slutligen utveckla enastående människor som följer företags filosofi krävs det 
att man bygger upp team som är självständigt och följer filosofin som sammanställer 
företagets tekniska- och sociala system. 

3.4.3 Princip 14  “Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt 
reflektera (Hansei) och ständigt förbättra(Kaizen)” 
Ett arbetssätt som bejakar Hansei och Kaizen gör att företaget är på god väg att bli en 
lärande organisation. Att säga att ett företag verkligen är en lärande organisation är ett 
av de största erkännandena ett företag kan få. Enligt Toyota måste en lärande 
organisation ha en mycket låg personalomsättning [13]. Att ”lära sig” inom den 
lärande organisationen innebär att företaget tar till sig av tidigare erfarenheter och 
bygger vidare på erfarenheterna i små steg framåt, istället för att tillsätta ny personal 
till varje nytt projekt.  
För att förstå och bejaka Hanzei krävs det att observationen av hela processen sker på 
ett ansvarfullt sätt, där självreflektion och lärande ska vara i fokus. Hanzei är 
nödvändigt för att uppnå Kaizen. Misstagen som görs skall beklagas djupt för att 
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sedan finna de förbättringar problembilden kräver. Reflekterande processer som 
används är exempelvis 5S. Mätbara mål som är mycket konkreta är ett måste. En 
strävan mot ett gemensamt och tydligt mål är absolut nödvändigt för att kunna skapa 
en lärande organisation [13]. 

3.4.4 “Bygg upp ert eget Lean-lärande företag med hjälp av The Toyota 
Way” 
Om ett företag ska kunna bli ett Lean-lärande företag måste man se till att alla arbetar 
mot ett gemensamt mål. Där kulturen byggs upp av de verktyg och filosofier som The 
Toyota Way angriper. Förutom att bygga upp förståelsen och engagemanget för dessa 
verktyg, krävs det att man upprätthåller och förbättrar systemet de är uppbyggda av 
[13]. Att arbeta med att utveckla människor som förstår och lever enligt filosofin The 
Toyota Way tar tid och är extremt svårt. Några konkreta saker som The Toyota Way 
tar upp för att göra om ett företag till ett Lean-företag: 
 

• ”Först prova, sedan utbilda”: Att utbilda människor inom Lean kräver en stor 
mängd praktisk övning, Toyota rekommenderar minst 80% ”prova själv” och 
endast 20% till övrig utbildning och informationsspridning. I dessa fall är det 
viktigt att medarbetarna får utmanande och svåra situationer att öva på för att 
sedan låta dem försöka lösa de problemen självmant.  

• Utnyttja Lean-experter i undervisningen för att få snabba resultat 
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3.5 Toyotas Kata 
Toyotas förbättrings- och ledningsrutiner innefattas av Toyotas Kata. Där Scania har 
inspirerats av Toyotas filosofier och metoder för skapandet av deras 
produktionstekniska system, som innefattar förbättrings och ledningsrutiner. Toyotas 
Kata är en princip som beskriver det mest essentiella om hur Toyota leder 
kontinuerliga förbättringar. Denna princip är ett varaktigt synsätt som överskrider det 
resultatorienterade tankesättet vilket tillämpas i ett flertal av de västerländska 
företagen. Det finns ett flertal definitioner till vad en Kata är. Den mest förtydligande 
är: ”Ett sätt att hålla två saker linjerade eller synkroniserade med varandra”. Inom 
Toyota Kata finns det framförallt två huvudkategorier som tar hänsyn till denna 
process. Förbättringskatan och Coachingkatan (Hur Toyota lär ut Förbättringskatan, 
för att införliva den i organisationen) [14].  För att lära ut Coachingkatan innebär det 
att medarbetaren för en dialog med sin mentor, för att förstå nästa steg framför sig. 
Detta för att slutligen nå nästa måltillstånd. 

3.5.1 Problemlösning: att röra sig mot ett måltillstånd 
Företaget ska alltid utgå från att nå ett måltillstånd inte är enkel utmaning. 
Måltillståndet måste vara väl definierat. Mellan nuläget och måltillståndet finns det en 
gråzon som kantas av inte förutsägbara problem. Detta kan illustreras som en 
dragkamp mellan den förutsägbara vägen och den verkliga vägen där oförutsedda 
problem är ett faktum. Förbättringskatan visar vägen genom denna gråzon och 
definierar det måltillstånd som eftersöks. Gråzonen arbetas igenom med små och 
snabba steg, där lärdomar från det senaste steget är betydelsefullt. 
 
Verktyg som används för att leda organisationen mot ett måltillstånd som slutligen 
leder till sitt självförverkligande som en lärande organisation är, PDCA. Metoden 
sammanställs i fyra viktiga punkter [14]: 
 

• Plan: ”Definiera vad du räknar med att göra och vad du tror ska hända. Detta 
är hypotesen eller förutsägelsen.” 

• Do: ”Testa hypotesen, det vill säga försök köra processen enligt plan. Detta 
görs ofta i liten skala i början. Gör noggranna observationer.” 

• Check: ”Jämför det faktiska resultatet med det förväntade resultatet.” 
• Act: ”Standardisera och stabilisera det som fungerar, eller börja om med 

PDCA-cykeln igen.” 
 
PDCA-metoden ska användas med korta cykler. Detta för att nå den nivå på 
kontinuerlig förbättring, problemlösning och anpassning som krävs. För att slutligen 
närma sig det önskade måltillståndet använder sig Toyota av fem frågor [14]: 
 

• ”Vilket är måltillståndet?(Utmaningen)” 
• ”Vilket är det nuvarande tillståndet just nu?” 
• ”Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du 

på just nu?” 
• ”Vilket är ditt nästa steg?(Nästa PDCA-cykel påbörjas)” 
• ”När kan vi gå och se efter vad vi har lärt oss av att ta det steget?” 

3.5.2 Ledare som lärare  
Coaching är viktigt för att det är omöjligt att utvärdera sin egen prestation tillräckligt 
objektivt. För att uppnå en objektiv analys krävs det att vi blir tränade och får den 
feedbacken som krävs för att inte styras in i felaktiga rutiner. Faktiska 
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förbättringsutmaningar där medarbetaren får applicera sina teoretiska kunskaper från 
klassrumsundervisningen är betydande. I denna miljö finns det en aktiv tränare som 
observerar och leder medarbetarna i rätt riktning, med hjälp av att ställa motfrågor 
[14]. 
 

3.5.3 Vanliga hinder som kan uppstå 
Vanliga hinder som kan uppstå vid uppstart av nya kurser och utbildningar [14]: 
 

• ”Det är svårt för människor att inte ta fram en lista på åtgärder.” 
• ”Vi gillar att göra men inte att kontrollera och justera.” 
• ”Vi drar förhastade slutsatser och hoppar över noggrann observation och 

analys.” 
• ”Folk förstår inte Toyotas coachingstil. Både mentorn och adepten tror 

felaktigt att adepten måste komma på vilken lösning mentorn har i åtanke.” 
• ”Den otydliga vägen till ett måltillstånd är obekväm för många. Människor 

gillar att ha en tydlig plan på förhand även om den egentligen bara är en 
förutsägelse.” 

• ”Iteration(att göra om sina steg) är obekvämt. Människor känner att de har 
gjort något fel när de blir ombedda att se efter igen eller upprepa ett steg, men 
detta är ändå väldigt viktigt för att man ska kunna lära sig och se på djupet.” 

• ”I början tar coachningscyklerna ofta för lång tid och blir därför en börda. När 
ett måltillstånd väl har etablerats kan en coachningscykel ofta genomföras på 
15 minuter. Som tidigare har diskuterats bör man hellre ta ett nästa steg och se 
vart det leder än att göra en lista över flera steg. Genomför dina 
coachningscykler stående vid processen(information om måltillståndet och 
processdata måste finnas vid processen), och låt dem inte utmynna i ändlösa 
diskussioner. Gå igenom de fem frågorna och ta reda på nästa steg, så har du 
kommit till slutet av coachningscykeln. Ta nästa steg så snart som möjligt.” 
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4 Empiriska studier 
 
I detta kapitel presenteras författarnas observationer kring implementering av 
träningen, utifrån fallstudien som innefattar intervjuer, iakttagelser från kursen och 
benchmarking. Ytterligare resultat presenteras i bilaga C. 
 

4.1 Kursinnehåll 
Kursinnehållet behandlar begriplighet på ett kognitivt plan så som konstruktiv 
länkning, tydlig målsättning och organisation och hanterbarheten huruvida de 
instrumentella förkunskaperna var tillräckliga. 
 
Resultat från enkätintervjuer avseende kursinnehållet visar på ett mycket positivt 
mottagande. Genomgående ligger betyget över medelbetyg, d.v.s. nöjd eller mycket 
nöjd. Framträdande i både siffror och i intervjuer är det stor tillfredställelse med den 
praktiska delen, särskilt då den kombineras med teori. 
 
Kursdeltagarna förstod vad man skulle lära sig under träningen, men inte varför man 
skulle hantera verktygen och metoderna, vilket visar att kursmålen inte var tillräckligt 
tydliga. Efter utförd träning kunde kursdeltagarna börja relatera till vikten av kursens 
innehåll och först då förstå varför de förväntades behärska dessa verktyg. 
 
Praktikdelen av kursen var väldigt autentisk. Detta var väldigt uppskattat av 
kursdeltagarna och gjorde att de fick fram en djupare förståelse för metoderna. 
 
Kursinnehållet lärdes ut med fokus på självreflektion, för att själva komma fram till 
en lösning. Det var önskvärt från kursdeltagarnas sida med mer konkreta exempel i 
teoridelen innan utförandet av de praktiska övningarna. Mer konkreta exempel skulle 
kunna visa hur metoderna tillämpas vid investering av ny utrustning. Detta gäller 
framförallt de delar av kursen som endast hade en teoretisk klassrumsundervisning. 

4.2 Tidsperspektiv 
Tidsperspektiv behandlar huruvida det fanns tid för reflektion, schemats upplägg, 
arbetsbörda tiden deltagaren var borta från arbetet och kursens tempo och utmaning. 
 
Varje morgon fanns det tid för reflektion från föregående dag. Den tiden kändes ofta 
tillräcklig. Den allmänna reflektionstiden kändes även tillräcklig. Tidsplanen som 
ibland blev lidande vid vissa övningar samt kursslut, bidrog till att deltagarna inte 
kunde förbinda och förstå alla moment. 
 
Fyra dagar ansågs vara bra med hänsyn till att innehållet blev sammanhängande och 
detta var viktigt för förståelsen. Däremot blev bieffekten att kursdeltagarna hade 
mycket arbete att ta igen efter fyra dagars frånvaro från produktionsenheten.   
 
Kursens tempo var bra och deltagarna lärde sig snabbt. Vissa delar i kursen 
behandlades ytligt. Dessa delar kände deltagarna behov av att få bearbeta djupare och 
tydligare. 
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4.3 Tränare och grupp 
Tränare och grupp behandlar deltagarens upplevelse av återkoppling och trygghet, 
samarbete, stöd och tillhörighet. 
 
Det var väldigt bra med flera olika tränare. Det medför att de kan bidra med sina olika 
erfarenheter och återkopplingen kan ges från olika synsätt. Under praktiken hade 
tränarna olika roller i övningarna, vilket måste klargöras och vara väl synkroniserat 
för att rollspelet tydligt ska framgå. Kursen var inkluderande och deltagarna upplevde 
att de hade bra förutsättningar för att medverka i gruppen. Grupparbetet upplevdes 
givande, när deltagarna fick träffa andra inom sin profession från samma organisation. 
Speciellt för de som var nya inom företaget då de kunde ta del av andras erfarenheter 
och synsätt.  
 
Återkopplingen som gavs under träningen var tänkt att ge utrymme för reflektion och 
inte ge klara svar med vad som är rätt och fel. Detta då kursinnehållet lärdes ut med 
fokus på självreflektion. Ibland ansåg deltagarna att återkopplingen var för oklar och 
att det hade varit bekvämare med direkta svar. Deltagarna saknade ibland feedback 
och guidning om de var på rätt spår eller infallsvinklar. 
 
Vissa deltagare upplevde att tränarna inte alltid var insatta i deltagarens 
arbetssituation. Detta ledde till mer individuell självreflektion. Tränarna höll fokus på 
kursinnehållet. Ibland tog andra deltagare upp tid till mindre relevanta frågor. Detta 
gjorde att tidsramarna inte hölls, och att tidsplanen blev lidande. Diskussioner tog 
överhand och det var svårt att hålla fokus när det drog över på tiden. 

4.4 Relevans 
Relevans behandlar deltagarens förståelse av ämnet och förkunskaper, utforskning, 
utmaning och egen erfarenhet.  
 
Det var konkreta exempel som presenterades på kursen. Det belystes hur viktigt det 
var att varje metod tydligt kopplas med ett tillämpningsområde. Detta för förståelse av 
relevansen och hur applicerbar metoden är. Flera deltagare tyckte att metoderna inte 
var fullständigt applicerbara på sin enhet. Detta tyder på en förståelse av vad 
metoderna innebär och behovet av dem men inte alltid varför de ska användas, då 
produktionen fungerar idag utan att metoderna är fullt implementerade inom varje 
produktions-enheten.  
 
Det finns en medvetenhet om att cheferna kommer börja efterfråga metoderna och att 
deltagarna antagligen kommer att ändra sitt arbetssätt efter utförd kurs. Kursen gjorde 
att deltagarna fick upp ögonen för att förstå att de ska använda metoderna och 
verktygen i verksamheten på ett sätt som enbart teoretiska kunskaper från skolan inte 
kunde bidra med.  
 
Det finns mycket förkortningar inom företaget, och det upplevs vara vissa skillnader 
på förkortningar och uttryck inom de olika enheterna i organisationen. Det är viktigt 
att förkortningarna och dess betydelse presenteras en gång innan de används, för att 
alla ska ha möjlighet att förstå dessa.  
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4.5 Kursmoment 
Innehållet som behandlas i kursen är: Mål och vision, Nuläge, Stabilisering och 
Förbättring. Under Mål och vision ingår läran om Scanias SPS-hus och träning i att 
återkoppla metoderna till SPS-husets olika avsnitt. Nuläge går igenom Stå och se, 
Spagettidiagram, Standard, Elementblad, 5S, Slöserier, Värdeskapande arbete, 
Tidsmätning och Människa/maskin. Stabilisering handlar om att stabilisera processen. 
Förbättring går igenom Problemlösning, Balansering och Värdeflödesanalys (VSM). 
Ett avslutande delmoment i kursen är att varje deltagare ska utföra en hemuppgift som 
därefter redovisas en månad senare inför samma grupp. Deltagarna upplevde att 
hemuppgiften var applicerbar, men tog inte upp alla metoderna som kursen 
behandlade. När intervjuerna skedde, en vecka efter kurstillfället, hade deltagare ännu 
inte börjat med sin hemuppgift. 
 
Alla de metoder kursen behandlar är traditionella produktionsmetoder. Dessa metoder 
ingår även som kursmaterial i KTH:s produktionskurs, förutom Elementblad. 
Däremot ligger fokus på mer övergripande på hur ett produktionssystem kan 
utformas, produktionsflöden med hjälp av simuleringsverktyg (ExtendSim), 
automation och försörjningskedjors uppbyggnad och begreppet Lean. 

4.6 Benchmarking 
Företag A har skapat ett nätverk för sin produktion där de kollektivt kan utbyta 
kompetens och kan samverka inom produktionen. De är dock inte intresserade av att 
delta i kartläggningen eller att dela med sig hur de hanterar sina nyanställda 
produktionstekniker. 
 
Företag B var mycket intresserade, då de hade identifierat utmaningen med 
kompetensöverföring vid generationsskifte och då anställda går vidare i karriären. De 
hade ingen specifik kurs inom produktionsteknik. De har ett eget utbildningssystem 
där de utbildar inom kärnverksamheten.  
 
Företag C håller huvudsakligen mest utbildningar inom ledarskap. De var intresserade 
i kartläggningen i och med pensionsövergångar inom yrken relaterade med 
produktionsteknik. De är noga med att rekrytera operatörer som produktionstekniker. 
 
Företag D hade ingen specifik kurs för alla nyanställda ingenjörer inom 
produktionstekniska områden. Däremot fanns det ett program som ansöks internt och 
genomförs under ett års tid. Detta program är till för att bevara kompetensen inom 
företaget och utveckla vissa speciellt utvalda medarbetare till att bli experter eller 
specialister. Programmet bestod av teoretisk och praktisk utbildning inom bland annat 
teknisk engelska, projekt, logistik och en Lean-kurs som bedrivs på universitetsnivå.  
 
Företag E har ett introduktionsprogram på fyra dagar som alla nyanställda ska gå 
inom den första veckan på arbetsplatsen. Introduktionsprogrammet skiljer sig inte åt 
för operatörer, montörer eller tjänstemän. Programinnehållet består av utbildning 
inom företagets historia, produktkännedom och säkerhet. En av kursdagar består av 
simulering med hjälp av en efterliknad bild av en produktionslinje. Detta ska ge 
deltagare förståelse för hur ett produktionsflöde kan se ut. 
 
Efter dessa fyra dagar inleder de nyanställda inom produktionstekniska områden en 
utvecklingsplan, som den anställande chefen har tagit fram specifikt för varje individ. 
Den nyanställde medarbetaren får under 20 dagar en fadder som hjälper till med 
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stöttning och utveckling. Under den 20 dagar långa utvecklingsplanen används en 
checklista. Checklistan innehåller de specifika kunskaperna som den nyanställde 
behöver för att klara av framtida arbetsuppgifter. Förutom att gå med den utbildade 
faddern får även den nyanställde enklare uppdrag, för att växa in i rollen som 
produktionstekniker. Det tar ungefär mellan sex månader upptill ett års tid för en 
nyanställd produktionstekniker att mer eller mindre klara sig själv och kunna arbeta 
utan en fadder eller mentor. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras fallstudien, utifrån litteraturstudien och utförda intervjuer.  
 
Deltagarna var mycket nöjda med den stora mängden praktisk träning, vilket även 
resultatet av intervjuerna visade. Enligt avsnitt 3.4.4 var den stora mängden praktik i 
kombination med kursteorin, som undervisades av Lean-experter ett bra upplärnings-
sätt för att träna in metoderna effektivt. En förutsättning för att nå djupare inlärning är 
att det ska vara tydligt för både lärare och elev, vad som är det förväntade utfallet 
enligt avsnitt 3.1.1. Det bör därmed finnas ett tydligt kursmål som definierar värdet av 
kunskapen. Det är obekvämt för deltagarna att ha en otydlig väg mot ett måltillstånd 
enligt avsnitt 3.5.3. För att klara av kursmålen och nå måltillståndet krävs en tydlig 
plan som förutsäger en definierad riktning att orientera sig mot enligt avsnitt 3.5.1. 
Individen behöver se kostnaden och nyttan för att bibehålla engagemang och 
motivation, vilken krävs i en lyckad undervisning enligt avsnitt 3.1.2. Kursens 
utformning går hand i hand med CDIO-principen enligt avsnitt 3.1.3, där utbildningen 
ska vara så autentisk ingenjörsverksamheten som möjligt och färdigheterna är 
kontextuella. Principen handlar om att integrera teori med praktik men då krävs även 
en djup inlärning som leder till djupare kunskap.  
 
Deltagarna från fallstudien var nöjda med schemat och att kursen var 
sammanhängande över flera dagar. Tempot var bra och tiden behövdes för att hinna ta 
till sig kursinnehållet. Det upplevdes dock stressande att vara borta på kurs i fyra 
dagar i streck. Det blev hög arbetsbelastning när de var tillbaka på arbetsplatsen. Det 
är svårt att hinna ta in och applicera metoderna. Det är viktigt att vid kursens slut få 
tid för reflektion när man kommer tillbaka, vilket resultatet av intervjuerna visade på. 
Enligt avsnitt 3.1.1 är en förutsättning för att nå djupare kunskap, att eleven ska känna 
sig fri att fokusera på sin uppgift. Därmed behöver individen få tid frigjord för att vara 
mentalt mottagbar för att utveckla kompetenserna. Kursen behöver vara inplanerad i 
deltagarens arbetsuppgifter eller omhändertagna av en ersättare, så att man inte har en 
stor back-log när man är tillbaka. Då det är viktigt att får reflektera och implementera 
metoderna, genom att praktiskt införa teorin från kursen, vilket i sin tur kan leda till 
ett förändrat arbetssätt.  
 
De medverkande hade ännu inte förändrat sitt arbetssätt vid undersökningstillfället, 
men var medvetna om att metoderna kommer att börja efterfrågas och att deltagarna 
ska börja tillämpa applicerbara situationer. Risken om det inte finns tid att reflektera 
är att man går tillbaka i sina gamla spår. Det är således viktigt att elevens 
uppdragsgivare frigör tid under kursens gång och när man är tillbaka. Det leder till 
större möjlighet för maximal återbäring, som den investering utbildningen innebär. I 
en lärande organisation ska man låta individen känna sig bekväm i sina metoder, för 
att kunskapen ska gå från objektifierad kunskap till institutionell kunskap genom 
institutionalisering. Alltså låta den explicita kunskapen bli tyst kunskap på kollektiv 
nivå, då medlemmarna har tagit del av arbetssätten som finns i organisationen och låta 
de bli rutinmässiga, enligt avsnitt 3.2.1. 
 
Att nå djupare inlärning förutsätter att eleven arbetar i dialog med andra deltagare och 
sina tränare enligt avsnitt 3.1.1. God stämning och högt i tak är viktigt för att 
artikulera, alltså gå från personlig kunskap, den tysta och individuella kunskapen, till 
medveten kunskap, den explicita individuella kunskapen i kunskapsdimensionerna 
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enligt avsnitt 3.2.1. Att ha forum eller arenor med öppen hållning för att möjliggöra 
och att ha möjlighet att experimentera och materialisera sina idéer. Grupparbetena på 
kursen gav utrymme till kommunikation med kollegor med liknade arbetsuppgifter 
där erfarenhet och synsätt kan utbytas, men från andra avdelningar. Då skapas ett 
Community of practice, det vill säga en informell och inkluderande plattform där 
individen har högt i tak och kan tänka fritt utan kritik enligt avsnitt 3.2.2. Framförallt 
för de som var nya på sin arbetsplats uppskattades mötet med kollegorna. Ett fortsatt 
nätverkande skulle vara positivt och utvecklande. 
 
Kursen är utformad med fokus på självreflektion. Detta för att bidra med utmanande 
uppgifter som individen uppmanas till att lösa självmant med en stöttande tränare. 
Enligt intervjuer med deltagarna uppfattades detta som prövande och arbetsamt detta 
instämmer med avsnitt 3.5.3. Deltagarna hade gärna önskat mer guidning och raka 
svar. Däremot går tränarnas utlärningsstil ut på att ställa motfrågor och låta deltagarna 
tänka till precis enligt avsnitt 3.5.2 och 3.4.4. Tränarna uppfattades som väldigt 
engagerade och intresserade, men under kurstillfällena är det viktigt att inte gå in 
ändlösa diskussioner enligt avsnitt 3.5.3. Tränarna är ansvariga för att styra upp och 
bibehålla fokus på kursinnehåll. För att komma vidare i cykeln ändvänds PDCA som 
ett verktyg för att nå måltillståndet enligt avsnitt 3.5.1.  
 
Det mest utmärkande i undersökningen var att deltagarna kunde relatera väl till de 
konkreta exempel som presterades under kursen. En grundfaktor för motivation är att 
kunskapen ska ha ett värde för personen enligt avsnitt 3.1.2. 
 
Tränaren fungerar som en ledare, då är innebörden av inkluderande ledarskap viktigt. 
För att inte deltagarna ska känna att information undanhålls ska fackuttryck och 
förkortningar tydliggöras första gången de används. Om information undanhålls kan 
deltagarna känna otrygghet för ledaren [10]. 
 
Flera företag har identifierat liknande utmaningar som Scania. Många företag arbetar 
aktivt med kompetensöverföring och har speciella enheter för det, men har inte 
kommit lika långt i utveckling av kurser specificerade för den identifierade 
utmaningen. I förhållande med de andra jämförda företagen är BSEM unikt. Företag A 
har ett nätverk inom produktion (Community of practice), då detta är den bästa 
strategin för kompetensutveckling inom företag enligt avsnitt 3.2.2. De nyanställda 
inom företag E, introduceras in i organisationen med en kursstart, därefter följer en 
individuell utvecklingsplan, vilket ger utrymme för medarbetaren att växa in i 
organisationen. 
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6 Slutsats 
 
I detta avsnitt presenteras författarnas slutsatser utifrån uppsatsens syfte och 
problembild samt ett antal förslag på hur utbildningen kan effektivisera de mänskliga 
resurserna utifrån de identifierade områdena med förbättringspotential. 
 
Implementering av kursen förbättrar de mänskliga resurserna, där det beskrivs 
genomgående i avsnitt 5, Analys. För att bevara en effektiv produktion är det 
essentiellt med en god kompetensöverföring. Att göra misstag är acceptabelt och 
mänskligt, men ska misstag göras så ska de inte göras om. Inom produktion handlar 
det om samspelet mellan gränssnitt, likt en stafett som tar vid där den andra slutar. 
Detta är en färdighet som måste tränas fram. 
 
Individens engagemang är betydelsefullt för företaget och dess utveckling. Detta görs 
via att investera i individens kompetens enligt avsnitt 3.4.2. Grundproblemet som 
finns i allt lärande är att individer lär sig, men att organisationer inte gör det. 
Organisationer kan bygga in kunskapen i system, processer och modeller. Då 
organisationen består av individer, måste man få individerna att lära sig av varandra 
för att få ett kollektivt lärande. En hög personalomsättning tillåter inte att erfarenheter 
byggs upp och vidareutvecklas enligt avsnitt 3.4.3. I dagens klimat är det viktigt med 
Kaizen då det är högt behov av ständiga förbättringar, för att följa med i utvecklingen. 
Det här skapar känsla för ansvar och sammanhållning för företaget på lång sikt. Dock 
är en förutsättning för att individen ska känna engagemang och få känsla för ansvar 
och sammanhållning en korrekt och noggrann rekrytering enligt avsnitt 3.4.2. 
 
För att introducera medarbetarna i företaget bör ett introduktionsprogram påbörjas 
direkt vid anställning. Det bör därefter finnas en utvecklingsplan för personen, där en 
mentor tillhandahålls. Den nyanställde påbörjar då arbetet som produktionstekniker 
jämte sin mentor med en tillhörande verkstadspraktik. Utvecklingsplanen är specifikt 
anpassad för att individen ska komma in i sin roll som produktionstekniker. Efter den 
första introduktionsfasen, bör man genomgå BSEM och sedan börja tillämpa 
metoderna relativt snabbt därefter. Genom denna intensiva uppstart, ges en gemensam 
kompetensgrund och vokabulär som inte lämnar utrymme att börja använda fel 
metoder. Dessutom är individen mer mottaglig i början av sin anställning. Det finns 
ytterligare en positiv aspekt med viss praktiskt arbete innan man genomgår träningen, 
då medarbetaren får möjlighet att uppleva och se situationer som kan uppstå där 
kursens metoder är applicerbara, vilket ger mycket bättre möjligheter att förankra 
utbildningen mot arbetsplatsen. När personen kommer tillbaka efter genomförd 
utbildning bör de metoder som inte tagits upp i hemuppgiften, tillämpas inom snar tid 
genom förankring i närliggande arbetsuppgifter. Detta tror vi är en metod för att 
implementera kursens tillämpningar effektivare.  
 
Ett alternativ är att dela upp kursen i två delar, givet upplevelsen att av stress, både 
med anledning av frånvaro från den ordinarie arbetsplatsen samt då man ska förankra 
och applicera de nyvunna kunskaperna efter genomgången utbildning. Förslagsvis bör 
kursdagarna förläggas under några dagar under tisdag-torsdag, alltså inte måndag eller 
fredag. Om det finns möjlighet är det bra att placera kursen utanför hem-
organisationen då medarbetaren inte blir distraherad från störande moment från sin 
arbetsplats, utan individen kan vara fullt mottaglig under kurstillfällena. Det kan 
eventuellt också bidra till High profile, en personalvårdande kurs enligt bilaga A och 
avsnitt 3.2.3. 
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Det är positivt med en praktisk hemuppgift och återträff. Deltagarna uppskattade sina 
nyfunna kollegor mycket. De hade önskemål och behov av att samarbeta och utbyta 
erfarenheter med varandra. Det skulle främja lärandet om de fick möjlighet att 
kommunicera och hjälpa varandra genom någon typ av forum. Att lagra hemuppgifter 
leder till att kunskap blir överförbar, vilket är bra för alla parter – deltagare, tränare 
och företaget. Detta leder till kodifierat, standardiserat datainsamlande, vilket gör att 
man flyttar sig till ett kollektivt lärande i kunskapsdimensionen, enligt avsnitt 3.2.1. 
 
En kursutvärdering bör finnas med som ett led i arbetet med ständiga förbättringar. 
Detta skulle ger feedback och förslag på förbättringar som kan göras på kursen, både 
för lärare och avseende kursmaterial. Det är viktigt att deltagarna får möjlighet att 
uttrycka sina åsikter fritt, och inte påverkas om tränaren är en medarbetare eller chef, 
då är det bra om de kan vara anonyma. Enkät kan förslagsvis skickas ut från Scania 
Academy. Innehållsmässigt ska den täcka ett flertal områden som kursansvarige är 
intresserad av, förslagsvis: kvalitet och relevans av innehåll och presentation av varje 
delmoment. Svaren är underlag till tolkning; om deltagaren anser att något delmoment 
är irrelevant, så kan det ge eftertanke till funderingar om budskapet nått fram på rätt 
sätt. Påståendena i enkäten bör ha ett jämnt antal svarsalternativ, till exempel en 6-
gradig skala, så att deltagaren inte kan positionera sig i mitten och tycka att påståendet 
är lagom. Enkäten ska vara enkelt utformad och ge möjlighet att utveckla synpunkter 
med hjälp av kommentarsfält se bilaga A. 
 
Att kursen kommer från kärnverksamheten är av vikt, då det är nära till 
organisationens källa. Slutsatsen är att kursen når sitt mål genom implementation i ett 
gemensamt arbetssätt inom företaget och att kompetensen inte blir personberoende av 
vid överlämning av uppdrag.  
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7 Fortsatt arbete 
Den här uppsatsen har fokuserat huvudsakligen på interaktionen mellan människan 
och metoderna och inte substansen i metoderna. För att fullt ut förstå och utvärdera 
metoderna behövs ytterligare forskning och expertis inom varje metod. 
 
För att finna ytterligare för- och nackdelar med hur mottagandet av nyexaminerade 
ingenjörer och kompetensöverföringen på produktionsenheterna är, behövs en mer 
omfattande omvärldsanalys. Analysen bör omfatta företag som har identifierat samma 
utmaning, men ligger i framkant med utvecklingen av kompetensöverföring. 
 
När kursen ligger nära kärnverksamheten främjas det kollektiva lärandet, men det går 
att ifrågasätta huruvida interna kurser har en konserverande effekt på organisationen. 
Den konserverande effekten skulle kunna innebära en för stark självtillit till koncept, 
vilket hindrar nytänkande. För att komma vidare i frågan krävs ytterligare forskning 
och fortsatt arbete.  
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9 Bilagor 
Bilaga A: Intervju med Lennart Rankov 
KTH Professional Education, 15/4 - 2015  
 
Lennart Rankov arbetar på KTH Professional Education, som erbjuder skräddarsydd 
forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap. 
Professional Education skapar och säljer kurspaket till företag på efterfrågan, med 
syfte att utveckla affärsmannaskapet och möta dagens och morgondagens utmaningar. 
Kurserna innehar KTHs teoretiska kvalitetsstämpel och är anpassade för industrin och 
yrkesverksamma personer. Han sköter affärsrelationer med industrin och arbetar även 
med interaktion mellan Scania och KTH. Lennart Rankov har erfarenhet av hur man 
bygger och utvärderar kurser speciellt anpassade till Scania. 
 
Upplägg, mål och syfte av kurser 
Vid skapandet av en kurs måste kunskapsgapet först och främst identifieras. Det är 
viktigt att se över vilka som är kursdeltagare och att lärandemålen passar deltagarna; 
vilka områden som bör omfattas, hur många dagar samt prisbild.  
Det är bra att inte ha alltför lång sammanhängande kursperiod, utan dela upp en kurs 
så att man har två dagar i taget. Detta därför att deltagarna ska ha möjlighet att 
komma loss från sitt vardagliga arbete och inte hamna efter allt för mycket med tanke 
på den tidsåtgång som en kurs annars kan ta. Det är bra att inte planera in kurser på 
måndagar eller fredagar, då man ofta har arbete att ta tag i efter helgen eller måste 
arbeta för att förbereda inför helgen.  
Frågor som bör ställas inför en kursomgång: 

• Hur passar kursen dess deltagare?  
• Hur ser kursmålen ut?   
• Vad ska deltagarna få ut av kursen och varför?  
• Vilken nytta har deltagarna av kursen? 

Om kurserna är väldigt teoretiska behöver kursdeltagarna vara väl förberedda på vad 
innehållet ger för nytta i det dagliga arbetet. Känner inte deltagarna till varför de ska 
ha kompetensen och vad det håller för funktion resulterar det oftast i dåliga betyg på 
föreläsaren.  Därför är det viktigt att förklara innehåll och syfte. 
 
Förberedelser – beställare och kund 
Det är viktigt att cheferna är medvetna om tidsåtgången av kursen och att det finns 
tillgänglig tid att arbeta med de färdigheter, metoder och eventuella hemuppgifter 
man fått med sig. När man kallar till en kurs finns det också möjlighet att bygga och 
forma grupper. Cheferna har då möjlighet att skapa grunder för kluster och sociala 
nätverk inom till exempel produktionen med vilka de tycker bör samarbeta framöver. 
Avseende examinering och återföring, finns det många frågeställningar, exempelvis: 

• Vill man ha hemtenta?  
• Varför väljer man hemtenta? 
• Hur ska den rättas och eventuellt betygsättas?  
• Vad innebär det om man inte når målen i eventuellt slutprov?  
• Ska man begära in en sammanställning?  
• Hur ska den i så fall redovisas och för vem?  
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Det finns fördelar och nackdelar med det mesta. När människor vet att kollegorna 
kommer att se arbetet med en seminarieuppgift, som ska redovisas på arbetsplatsen, 
det vill säga att man kommer behöva stå till svars för sin prestation så slarvar man 
inte.  
 
När man planerar upplägget för en kurs, är det viktigt att den är väl omhändertagande 
om sina deltagare. En kurs ska vara någonting man vill gå på för att kunna ta till sig 
informationen som ges ut. Kursen bör därför hålla en så kallad ”High Profile”, det vill 
säga hålla en genomgående hög profil och standard i allt, även det runt omkring 
kursinnehållet. Om kursen ger något extra, får man som bonus att den har 
personalvårdande effekter. Deltagaren känner sig värdefull. 
Att lära sig nya saker kräver mycket energi och deltagarna behöver vara fokuserade. 
Det bör inte finnas några störande element som stjäl uppmärksamhet. Alla 
hygienfaktorer och allt grundläggande ska finnas och det ska gärna överträffa 
förväntningarna. Det gäller även småsaker som att pennorna fungerar väl eller att ha 
trevliga bordsdukar. Allt runt om kring ska vara perfekt och det är bra att ha kontroll 
över situationen.  
 
Uppföljning 
När man utvärderar en kurs behöver man titta på kursens uppbyggnad och sedan efter 
varje kurstillfälle evaluera nuläget. En utvärdering bör göras med en 6-gradig skala så 
deltagaren inte kan positionera sig i mitten och hålla sig neutrala till påståendet, 
antingen är det bra eller så är det dåligt. Ett bra sätt är att skapa ett formulär där 
kursen bryts ner i dess byggstenar och att varje ämne berörs och betygsätts med 
relevans och kvalitet. Ett kommentarsfält bör också finnas med för att ge möjlighet 
om vad som kan göras bättre och i så fall hur. Formuläret ska göras enkelt för att 
underlätta för deltagarna att återkoppla på kursen. Kommentarer är också väldigt 
viktigt på en kursutvärdering. Om man bara vet att något moment är bra eller dåligt, 
men inte vet på vilket sätt man kan förändra den är det inte till mycket nytta.  
Ett bra tillfälle till en utvärdering är i fikapausen. Alla tycker om att fika och där finns 
tillfälle för återhämtning och att evaluera dagen. Kontinuerlig utvärdering är en viktig 
kvalitetsstämpel för ett förbättringsarbete.  
 
Sammanfattande, faktorer som motiverar varför kursen hålls på KTH 
När Professionell Education planerar kurser så hålls de ofta på KTH, anledningen är 
att det ger tillfälle för miljöombyte och att komma ifrån sitt arbete och 
uppmärksamhetskrävande och störande faktorer som kan finnas på sin egen 
arbetsplats inte tar fokus.  

• Kursdeltagaren kommer ifrån sitt arbete och den vardagliga miljön, vilket i sin 
tur hjälper deltagaren att koncentrera sig och att inte hålla inte på med mail 
samt spontana småmöten osv  

• Alla hygienfaktorer ska vara på plats och man har kontroll över situationen 
• Deltagare blir matade med information, viktigt att de har alla förutsättningar 

för att ta in informationen. 
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Bilaga B: Intervjuunderlag 
 

Kursutvärdering-
 

Scania-Basic-Skill-Engineering-Methods-
Utvärdering-av-dag-1-:-4-

14:17/4-2015-
  
Enkäten undersöker din upplevelse av kursmålen i ovanstående kurs, och ger dig 
möjlighet att framföra synpunkter och förslag till förbättringar.  
För varje påstående ska du ta ställning till i vilken utsträckning du håller med eller är 
emot påståendet på en skala från 1 till 6 där: 
1 = Jag tar helt avstånd från påståendet  
6 = Jag instämmer helt i påståendet  
 
Enkäten är anonym. 
 
 -
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Kursinnehåll-
1. Var mina kunskaper tillräckliga för att följa och tillgodogöra mig kursens 

innehåll? 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

2. Var balansen mellan de olika arbetssätten som teori och praktik (grupparbete, 
redovisning) väl avvägt? 

1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

3. Hjälpte kursens praktik mig att nå kursmålen på ett effektivt sätt? 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

4. Var kursmålen tydliga? 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

5. Hjälpte kursmålen mig att förstå vad jag förväntades kunna efter kursen? 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

6. Hjälpte kursmålen mig att förstå varför jag förväntades behärska metoderna? 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

Tidsperspektiv 

7. Kändes tiden för reflektion tillräcklig?#
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

8. Schemats upplägg med start och slut kändes bra och väl placerade? 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

9. Fungerar det med en 4-dagars kurs från mitt ordinarie arbete?  
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

10. Kändes kursens tempo lagom?  
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

Tränare-och-grupp-
11. Tränaren har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar. 

1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

12. Tränaren har hållit tidsramar och höll fokus på kursinnehållet som uppställts 
av kursplanen. 

1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 
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13. Tränaren har engagerat sig för att deltagarna på bästa sätt ska kunna tillvarata 
kursinnehållet och uppnå kursens syfte. 

 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

14. Jag kunde lära mig på ett sätt som passade mig. 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

15. Jag upplevde god stämning i gruppen. Jag kände att det var högt i tak och 
återkoppling kunde ske utan kritik? 

1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

16. Jag fick regelbundet återkoppling på mitt arbete från kursdeltagare eller 
tränare?    

1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

Relevans--#
17. Jag kunde relatera till de konkreta exempel som presenterades på kursen?  #

1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

18. Jag förstod begrepp, fackuttryck och förkortningar som kändes hemtama och 
tydliga? 

1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

19. Träningen har gett mig kunskaper som är användbara i mitt arbete? 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 

20. Jag har/kommer ändra/ändrat mitt arbetssätt efter genomförd utbildning 
1 2 3 4 5 6 

! ! ! ! ! ! 
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Delmoment-
1. Stå och se - Scanias metoder  

 Innehållets relevans? 
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

2. Spagettidigram – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

3. Standard – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

4. Elemtentblad – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

5. Slöserier – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

6. Värdeskapande arbete – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 
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7. Tidssättning – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

8. Människa - maskin – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

9. Stabilisera processen – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

10. Problemlösning – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

11. Balansering – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

12. Värdeflödesanalys – Scanias metoder 
 Innehållets relevans? 

 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 

 Kvaliteten på presentationen?  
 1 2 3 4 5 6 

 ! ! ! ! ! ! 
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Vilka moment var bäst under kursen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saknades något i kursen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Något som skulle kunna göra dessa kursdagar bättre? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt som jag vill göra tränarna uppmärksamma på. 
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Bilaga C: Intervjuresultat 
 
Intervjuer 
Resultatet nedan är från intervjuerna som utgick från enkätmallen. Kursdeltagarna 
fick värdera kursinnehållet från 1 till 6, där ”1” innebär att deltagaren helt tar avstånd 
från påståendet och ”6” att deltagaren instämmer fullständigt i påståendet. Frågorna är 
numrerade och står under bilderna.  
 
Kursinnehåll 
Kursinnehållet, se figur 3, innefattar frågorna numrerade nedan från 1 till 6 och 
behandlar begriplighet på ett kognitivt plan så som konstruktiv länkning, tydlig 
målsättning och organisation och hanterbarheten huruvida de instrumentella 
förkunskaper var tillräckliga.  
 

 
Figur 3, Intervjuresultat av kursinnehåll. 

 
1) Var mina kunskaper tillräckliga för att följa och tillgodogöra mig kursens 

innehåll? 
2) Var balansen mellan de olika arbetssätten som teori och praktik (grupparbete, 

redovisning) väl avvägt? 
3) Hjälpte kursens praktik mig att nå kursmålen på ett effektivt sätt? 
4) Var kursmålen tydliga? 
5) Hjälpte kursmålen mig att förstå vad jag förväntades kunna efter kursen? 
6) Hjälpte kursmålen mig att förstå varför jag förväntades behärska metoderna? 

 
Tidsperspektiv 
Tidsperspektiv innefattar frågorna numrerade nedan från 7 till 10 och behandlar 
deltagarens tidsperspektiv, huruvida det fanns tid för reflektion, schemats upplägg, 
arbetsbörda, tiden deltagaren var borta från arbetet och kursens tempo och utmaning, 
se figur 6. 

1!
2!
3!
4!
5!
6!

1)! 2)! 3)! 4)! 5)! 6)!

Kursinnehåll+
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Figur 4, Intervjuresultat av tidsperspektiv. 

7) Kändes tiden för reflektion tillräcklig? 
8) Schemats upplägg med start och slut kändes bra och väl placerade? 
9) Fungerar det med en 4-dagars kurs från mitt ordinarie arbete?  
10) Kändes kursens tempo lagom?  

 
Tränare och grupp 
Tränare innefattar frågorna numrerade nedan från 11 till 16 och behandlar deltagarens 
upplevelse av återkoppling och trygghet, samarbete, stöd och tillhörighet, se figur 5. 
 

 
Figur 5, Intervjuresultat av tränare och grupp. 

 
11)  Tränaren har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar. 
12)  Tränaren har hållit tidsramar och höll fokus på kursinnehållet som uppställts 

av kursplanen. 
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13)  Tränaren har engagerat sig för att deltagarna på bästa sätt ska kunna tillvarata 
kursinnehållet och uppnå kursens syfte. 

14)  Jag kunde lära mig på ett sätt som passade mig. 
15)  Jag upplevde god stämning i gruppen. Jag kände att det var högt i tak och 

återkoppling kunde ske utan kritik? 
16)  Jag fick regelbundet återkoppling på mitt arbete från kursdeltagare eller 

tränare?    
 
Relevans 
Relevans innefattar frågorna numrerade nedan från 17 till 20 och behandlar 
deltagarens förståelse av ämnet och förkunskaper, utforskning, utmaning och egen 
erfarenhet, se figur 6.  
 

 
Figur 6, Intervjuresultat av relevans. 

17)  Jag kunder relatera till de konkreta exempel som presenterades på kursen?   
18)  Jag förstod begrepp, fackuttryck och förkortningar som kändes hemtama och 

tydliga? 
19)  Träningen har gett mig kunskaper som är användbara i mitt arbete? 
20)  Jag har/kommer ändra/ändrat mitt arbetssätt efter genomförd utbildning. 
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Delmoment 
Nedan presenteras resultaten från den andra delen av intervjuerna som utgick från 
enkätmallen. Varje metod var ett delmoment och kursdeltagarna fick värdera varje 
delmoment som togs upp i kursen och värdera innehållets relevans och kvalitet på 
presentationen på en skala från 1 till 6, där ”1” är dålig och ”6” är utmärkt. 
Delmomenten står i den horisontella axeln på bilden se figur 7.  
 

 
Kommentarer om delmomenten 
 
Stå och se 
Det upplevdes som ett viktigt moment i arbetet och att tydligt definiera och ha koll på 
det. Mer konkreta exempel i teoridelen innan man går ut och observerar verkligheten 
önskades. Deltagarna upplevde att de lärde sig genom praktiken. Det var värdefullt 
med tips och tricks från tränarna som hade erfarenhet. 
 
Spagettidiagram 
Presentationen upplevdes som för kort och något otydlig. Fler deltagare upplevde att 
det är en viktig metod i sitt arbete och viktigt att definiera och behärska. Tidigare 
kunskap om spagettidiagram saknades hos de nyanställda.  
Vissa deltagare hade inte hört det förut innan kursen och hade inte kunskap om 
spagettidiagram. Teoridelen kunde varit bättre.  
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 Figur 7, Intervjuresultat av delmoment. 
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Standard 
Deltagarna upplevde att standard är viktigt, men används lite på enheterna. 
Relevansen blev därför olika, en del tyckte att mer tid borde läggas på förståelse 
varför standard är relevant, en del tyckte att det inte är relevant då det inte används. 
Ny på jobbet, det togs för givet att man visste exakt hur det skulle se ut.  
Praktiken var bra för standard. Den här delen kunde tränarna. 
 
Elementblad 
Praktiken bidrog till förståelse varför metoderna förväntades behärskas. 
 
Slöserier 
För att följa momentet är det viktigt med förkunskaper inom Lean.  
 
Värdeskapande arbete 
Fanns olika synsätt, gråzon, hamnade i diskussion, ram saknades, borde ha varit en 
standard för vad värdeskapande arbete är. 
Hade varit svårt att följa med utan förkunskaper inom Lean. 
 
Tidssättning 
Svepande presentation, gick inte in på djupet. 
 
Människa – maskin 
Bra moment, relevant. 
Skulle behöva mer, fick inte säkerheten av att använda sig av metoden på rätt sätt.  
 
Stabilisera processen 
Budskapet nådde inte riktigt fram. Tränarna att man skulle stabilisera processen men 
inte lika tydligt vad som menas med att stabilisera processen. Önskemål att köra den 
stabila processen igen.  
 
Problemlösning 
Det praktiska i problemlösningen var det bästa under kursen. Vill ha mer tid till 
problemlösning, lite för begränsad del. Presentationen var inte så tydlig. Behövde ett 
praktiskt exempel. Saknades ett tydligt ramverk, som gjorde det osäkert hur djupt man 
skulle dyka och oklart vilka resurser man hade att tillgå. Åtta steg inom 
problemlösning, borde använda men ingen gör det. Ser relevansen i det, men har 
svårigheter att själv tillämpa. 
 
Balansering 
Uppgiften behöver vara tydligare på hur man ska räkna.  
 
Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalysen var något som gicks igenom mycket hastigt och endast 
teoretiskt. Deltagarna hade svårt att bedöma relevansen när det var en mycket snabb 
genomgång och svårt att få grepp om. Det kan behövas ibland i det vardagliga arbetet. 
Man kan använda det men ingen gör det.  
 
Övrigt 
Förprogrammerade passerkort för icke Södertäljebaserade deltagare. 
 


