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Abstract 

Scania, a multinational company, has a vision that all company employees participate in 

the making of and have an influence on the decisions that affect their job functions and 

working environment. The key to this vision is their employee’s ability to cope with the 

modern day demand on reading and writing skills. In 2005 Scania initiated a project 

aimed at increasing their employee’s literacy. 13.5 % of their employees signed up for 

the project. We have been retained as consultants tasked to evaluate the impact of the 

project. 

  

The purpose of our study is to determine the importance of literacy on the shop floor 

and the impact that the project has had on, and what it has meant to, the staff on the 

production line. Our method has been a series of in-depth interviews of staff from the 

shop floor. 

 

We note that Scania’s production policy presupposes that all employees have problem 

solving ability and a willingness to test and challenge policy base assumptions in an 

effort to improve the production process. Every staff member should be able to 

demonstrate at least the level of literacy commensurate with that needed to perform 

his/her daily tasks. By improving their literacy staff members would develop as both 

people and employees, they would be able to perform additional tasks and take on 

additional responsibilities and experience increased self-esteem and satisfaction as 

professionals. Many employees emphasized how important it was to them and the relief 

they felt when they realised that they weren’t alone, that many others had the same 

literacy problems and that they were going to receive help. Employees related how their 

self-esteem grew when their educators talked only of possibilities and not of difficulties. 

That employees felt that they were seen, understood and the fact that they went through 

an individual evaluation all contributed to the project’s success. In such a project it is 

important that the teachers are competent in literacy development and that lessons are 

conducted on a one-to-one basis and that the employees feel that their privacy has been 

respected. The project has increased both employee’s self-esteem and their ability to 

perform their current and addition responsibilities. Scania’s employees regard the 

literacy training they received as the most meaningful as it provided them with, and 

increased, the essential skills they need to realise their potential and influence 

production policy. 

We hope are that Scania’s reading and writing project inspires other companies to 

provide their work force with similar possibilities to participate in, and influence, the 

decisions that affect their daily tasks. 

 

It has been like night and day for those employees who underwent literacy improvement 

training. 
 

Keywords: readning and writing abilities, readning and writing diifculties, self-esteem, 

literacy improvement 
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Sammanfattning 

Scania som är ett multinationellt företag har som vision att alla medarbetare ska kunna 

delta och påverka sitt eget arbete, och att hantera dagens läs- och skrivkrav ses som en 

nyckel till det. Under 2005 startade Scania i egen regi ett läs- och skrivprojekt med mål 

att höja medarbetarnas läs- och skrivkompetens. 13.5 % av medarbetarna i 

motormonteringen anmälde sig till läs- och skrivprojektet. För att se vilket genomslag 

utbildningen har gett har vi anlitats av Scania för att utvärdera projektet. 

    

Syftet med vår studie är att utifrån djupintervjuer med Scanias motorbyggare undersöka 

skriftens betydelse i motorverkstaden samt söka svar på vad läs- och skrivutbildningen 

har betytt för motorbyggarna. 

 

Resultatet av vår studie visar att Scanias produktionssystem förutsätter att varje enskild 

medarbetare skall kunna lösa problem, pröva antaganden samt värdera påståenden och 

förhållanden för att ständigt utveckla och utmana systemet. För att utföra sitt dagliga 

arbete är det nödvändigt att varje enskild medarbetare behärskar dagens läs- och 

skrivkrav. Genom att motorbyggarna kompetensutvecklar sig i läsning och skrivning 

påverkas möjligheterna utvecklas, få nya arbetsuppgifter men även känslan av 

tillfredställelse som yrkesman. Medarbetarna berättar om vikten att förstå att de inte är 

ensamma om sitt problem. Självkänslan hos motorbyggarna ökar genom att 

pedagogerna endast talar om möjligheter istället för svårigheter. Att bli sedd, förstådd 

samt att få göra en individuell kartläggning är delkomponenter som samverkar i 

uppkomsten för ett lyckat koncept. En annan viktig förutsättning är goda kunskaper i 

läs- och skrivutveckling hos pedagogerna samt att varje undervisningstillfälle sker 

enskilt. Läs- och skrivutbildningen ger motorbyggarna förutom ett ökat självförtroende 

även högre förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Motorbyggarna anser att läs- och 

skrivutbildningen är den betydelsefullaste utbildningen de har gått då den har givit dem 

de rätta förutsättningarna för att utveckla sina förmågor. Vår förhoppning är att Scanias 

läs- och skrivprojekt ska inspirera andra företag att ge sina medarbetare de rätta 

förutsättningarna för att aktivt kunna delta och påverka sitt arbete.  

 

”Läs- och skrivutbildningen har varit liksom diamanten bland kolen” 

 

(En motorbyggares röst) 

 

 

Nyckelord: motorbyggare, medarbetare, läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivkrav, 

självkänsla, kompetensutveckling, bemötande 
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Förord  

Vi har under vår utbildning till lärare kommit att intressera oss för problematiken kring 

vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Möjligheten öppnade sig att forska i denna fråga 

när vi gavs chansen att utvärdera ett läs- och skrivprojekt i motorverkstaden på Scania.  

Under vår arbetsresa har vi blivit positivt bemötta av alla medarbetare på Scania och vi 

har givits en unik möjlighet att komma medarbetarna i industrimiljön nära. Med deras 

hjälp har vi fått god insyn vad skriften har för betydelse i motorverkstaden. Vi ser 

positivt på Scania som väljer att uppmärksamma istället för att dölja att det finns 

medarbetare hos dem som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

 Vi vill tacka alla som bidragit till att göra den här uppsatsen till en intressant och 

tänkvärd resa i forskandets värld. Till att börja med vill vi tacka vår handledare 

professor Mats Myrberg som med sin stora kunskap och erfarenhet har inspirerat och 

väglett oss i vårt uppsatsarbete. Vi vill tacka projektteamet på Scania med Ingela 

Arvidsson i spetsen. Ingela har varit vår handledare och kontaktperson på Scania. Vi vill 

också tacka FM specialpedagog Christina Norsted. Christinas engagemang och kunskap 

har varit värdefull för oss i arbetet. Dyslexikonsult Ewa Ahrnéll är en inspirerande 

pedagog som tillsammans med Christina har tillhandahållit oss material inom läs- och 

skrivprojektet. Tack Ewa och Christina! Vi tackar allra ödmjukast de tillmötesgående 

och trevliga informanter som genom deras medverkan har gjort det möjligt för oss att 

genomföra vårt examensarbete.  

  

Under den tid som uppsatsarbetet pågår väljer vi och läser individuellt samt tillsammans 

litteratur som berör uppsatsämnet. Vi sammanställer gemensamt en intervjuguide som 

vi använder oss av. Vid intervjutillfällena deltar vi båda två. Sammanställningen av 

resultat samt analys tar vi fram tillsammans. Vi ansvarar gemensamt för uppsatsens 

innehåll. 
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1. Inledning 

Vi har under vår utbildning inom språk och språkutveckling intresserat oss för de 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för människors läs- och skrivutveckling. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött äldre elever som inte behärskar 

svenska i tal och skrift för att klara sig i dagens samhälle.  En fjärdedel av dagens 

svenska befolkning uppnår inte läs- och skrivkraven som krävs i årskurs nio (Eriksson-

Gustavsson, 2002). Kraven på att kunna skriva (löpande text) har egentligen aldrig varit 

särskilt högt ställda tidigare i historien för allmänheten. Skrivandet har för många varit 

något som de endast ägnat sig åt i skolan och inte ute på arbetsplatser. Men i dagens 

industrisamhälle är informationstekniken mer genomgripande. Övergången till nya 

produktionsformer ställer allt högre krav på avancerad läs- och skrivkunnighet. 

Människor kommer inte bara att behöva utföra sina arbeten praktiskt som ibland 

innefattar läsning, utan de kommer även att få arbetsuppgifter där de förväntas skriva 

och dokumentera sina aktiviteter. Kommunikation med modern informationsteknik 

kräver att man ska kunna uttrycka sig i skrift på en ganska avancerad nivå (Säljö, 2000).   

 

Detta kan bli ett problem för många företag som har medarbetare som ”kan sitt yrke” 

men när de ställs inför den nya moderna informationstekniken som innefattar 

kommunikation genom skrift då uppstår problem. Scania är ett multinationellt företag 

som tillverkar tunga fordon. De letar alltid efter ständiga förbättringar för att få en hög 

kvalité på sina produkter och därigenom kunna möta den allt hårdare konkurrensen i 

den globaliserade världsekonomin. För att de ska kunna säkra kvalitén i alla 

arbetsmoment krävs det att varje medarbetare aktivt dokumenterar och kommunicerar 

via skrift. För att medarbetarna på Scania ska kunna säkra kvalitén på produkterna 

måste de ges de rätta förutsättningarna till det, vilket i det här fallet är goda läs- och 

skrivkunskaper. 

  

Scania har således tagit till sig läs- och skrivproblematiken som finns i dagens samhälle. 

Eftersom Scania återspeglar samhället i stort finns det medarbetare även hos dem som 

har läs- och skrivsvårigheter. Scanias vision är att alla medarbetare ska kunna delta och 

påverka sitt arbete. Och att hantera dagens läs- och skrivkrav ses som nyckeln till det. 

För att ge de medarbetare som är i behov av kompetenshöjande insats inom läs- och 

skriv kontaktade de FM specialpedagog Christina Norsted och Ewa Arnéll som är 

dyslexikonsult åt Södertälje kommun. Både Norsted och Ahrnéll har bred erfarenhet av 

att undervisa vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Deras uppdrag är att utforma och 

genomföra en kompetenshöjande läs- och skrivutbildning för Scanias medarbetare 

(Arvidsson). För att se vilket genomslag utbildningen har gett har vi anlitats av Scania 

för att utvärdera projektet. Detta finner vi intressant då vi ges möjlighet att fördjupa oss 

i skriftens betydelse för motorbyggarna på Scania.  

 



 

2 

Idag pågår ett ständigt lärande på Scania precis som på de flesta arbetsplatser i vårt 

industriella samhälle. Dagligen förväntas att individen ska lära sig något nytt och själv 

hålla sig ajour med vad som händer runt omkring dem. Individer förväntas själva söka 

sig den information de behöver för att lösa sina arbetsuppgifter. De som inte hanterar 

den skriftliga kommunikationen får problem att utföra sina arbetsuppgifter trots att de 

inte nödvändigtvis är av skriftlig karaktär.   

  

 Eriksson-Gustavsson (2002) skriver att de individer som brister i sin läs- och 

skrivförmåga ofta kompenserar detta genom att ta hjälp från sitt sociala nätverk. Där de 

t ex genom att erbjuda tjänster dvs. hjälpa andra inom områden där de själva har en god 

kompetens. I utbyte för sina tjänster får de hjälp med dagliga läs- och skrivuppgifter. 

2. Bakgrund 

2.1 Läs- och skrivkrav i samhället 

Lundberg (2007, 25 sep) berättar i artikeln ”Lära sig läsa är en mental revolution” att 

skriften är ungefär fem tusen år gammal. För att förstå de grafiska krumelurerna måste 

människan lära sig tolka dem till bokstäver. Dessa utgör sedan inkörsporten till att lära 

sig läsa. I skriften finns en onaturlighet som inte finns i det talande språket. Människor 

lär sig inte läsa bara för att man går omkring i ett hav av bokstäver (Dagens Nyheter). 

Man räknar idag med att ungefär 25 % av jordens befolkning är analfabeter (Unesco, 

2003). 

 

Vid en tillbakablick i Sveriges undervisningshistoria berättar Hartman (2005) att redan 

på 1700-talet var svenskarna ett läsande folk. Det kan man se genom de gamla 

husförhörslängderna. Där bedömdes alla enligt bestämda betygsskalor i fyra avseenden; 

läskunnighet, katekesens textord, Luthers förklaringar till orden och den individuella 

förståelsen av katekesens texter. Läsningen bestod då i att avkoda redan känd text från 

psalmbok och katekes. Efter hand avlöstes utantilläsningen av läsning av okända texter 

vilket ställde nya krav på läsaren. Staten såg att enbart kunna läsa inte räckte, 

industrialismens tidevarv krävde skrivkunnighet och färdigheter i räkning. Idag 

innefattar läsförmåga såväl den tekniska, automatiserade läsfärdigheten som förmågan 

att förstå, granska och använda budskapet som texten förmedlar (Eriksson-Gustavsson, 

2002). 

 

Idag finns skriften överallt, och att kunna läsa och skriva är en nödvändig 

förutsättning för att överhuvudtaget kunna delta i många delar av samhälls- och 

arbetslivet. Genom att behärska skriftspråket skapas ett helt nytt sätt att tänka och 

resonera (Säljö, 2000). 
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De industrialiserade ländernas oro över befolkningens läsförmåga och förmåga att 

fungera i ett allt mer krävande arbetsliv har ökat. Globaliseringen, ny komplicerad 

teknologi, organisatoriska förändringar i arbetslivet och strukturförändringar på 

arbetsmarknaden ställer nya krav på arbetskraften. Industrin ska kunna konkurrera både 

inom det egna landet och internationellt (OECD, 2000). I vårt kommunikationssamhälle 

kräver nästan alla arbeten en god läsfärdighet och för att klara av arbetsprogressionen 

krävs kontinuerlig fortbildning (Lundberg, 2003).  

 

För att aktivt kunna delta i vår demokrati måste man ha språket. Antalet människor som 

inser att deras läs- och skrivförmåga inte räcker för vardagsbruk ökar. De som inte 

kontinuerligt utvecklar sin läs- och skrivförmåga får ett läshandikapp pga. att kravnivån 

i samhället ökar (Myrberg, 2001). Förr kunde personer med begränsade färdigheter i 

läs- och skrivförmåga få ett arbete som de kunde utföra oberoende av deras skriftliga 

kommunikationsförmåga. Dessa arbeten blir allt mer sällsynta i takt med att 

informationssamhället höjer kraven på människors kommunikationsfärdigheter 

(Eriksson-Gustavsson, 2002). 

 

Förr kunde en verkstadsarbetare utföra sina arbetsuppgifter utan att vara beroende av 

skriftspråket. I dagens verkstäder lever inte texten i isolering. Texten ingår i ett 

kommunikativt sammanhang där också samtal och andra former av interaktioner 

förekommer. Man kan hävda att muntlig kommunikation inom många 

verksamhetssystem är starkt präglad av skriftspråkliga kommunikationer. Tal och skrift 

flätas in i varandra och det ena förutsätter det andra. T ex i verkstaden läser man 

ritningar, instruktioner och kopplingsscheman. Vid en felkoppling läser man 

instruktioner för att reda ut oklarheter och genom det kan man diskutera vidare för att få 

en praktisk lösning på problemet (Säljö, 2000).  

 

Ett av målen att uppnå i grundskolan är att behärska det svenska språket och att läsa 

aktivt samt uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (Lpo 94). De individer som inte når 

målen i grundskolan hamnar utanför dagens informationssamhälle. Att lära sig läsa, 

förstå och använda texter är mer angeläget nu än någonsin tidigare. Eftersom dagens 

industri kräver att personalen kontinuerligt vidareutbildas blir det en stor utmaning för 

utbildningsplanerarna att lösa frågan om hur vuxnas förmågor kan förbättras (OECD, 

1992). Scania har tagit till sig problematiken. De inser värdet i kompetensen som deras 

medarbetare besitter. Därför ger Scania de som själva anser sig lässvaga möjligheter att 

höja sin individuella skriftspråkiga kompetens.  
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2.2 Scanias läs- och skrivprojekt 

Scanias verksamhet avspeglar samhället i stort varför vi måste utgå från att vi har ett antal 

medarbetare med läs- och skrivsvårigheter. Som ett led i att stärka våra såväl nuvarande som 

kommande medarbetare i sin kompetensutveckling är Scanias ambition att tillsammans med 

Södertälje kommun utveckla en metod och ett arbetssätt som stödjer personer med läs- och 

skrivsvårigheter. Projektet är en kompetensutvecklingsinsats för enskilda personer anställda 

inom Scanias motormontering (DE), i samarbete med Södertälje kommun.   

 

För att genomföra läs- och skrivprojektet involverades FM specialpedagogik Christina 

Norsted och dyslexikonsult Ewa Ahrnéll. Norsted anses lämplig för uppdraget då hon 

med framgång har drivit ett liknande projekt i Eskilstuna kommun samt utvecklat 

Eskilstunas läs- och skrivcenter. Norsted inledde tillsammans med Ahrnéll, 

projektkonsult för Södertälje kommun, ett samarbetsprojekt mellan Scania och 

Vuxenutbildningen i Södertälje kommun. 

 

Efter att ledningsgruppen och chefer inom Scanias motormontering (DE) informerats 

om vad läs- och skrivsvårigheter innebär fortsatte informationen avdelningsvis till 

samtliga medarbetare. Av 518 informerade medarbetare i motorverkstaden har 114 (22 

%) uttryckt önskemål om kompetenshöjande insatser avseende läs- och skrivförmåga 

inom det svenska språkområdet. 70 (13,5 %) motorbyggare önskar en individuell 

kartläggning utifrån projektets direktiv (Norsted & Ahrnéll, 2006). 

2.3 Kartläggning av Scanias motorbyggare 

Tabellen nedan visar de behov och önskemål som lyftes fram inom pilotprojektets ram i 

de 70 enskilda samtalen med medarbetare anställda vid Scania motormontering (DE). 

Den individuella kartläggningen visar varje enskild medarbetares behov och önskemål 

om kompetensutveckling. 

 

Kartläggning Antal medarbetare 

Dyslexi 14 

Läs- och skrivsvårigheter 40 

Intyg till Vägverket inför teoriprov  3 

Intresseanmälan och insats avslutad                10 

Inget behov av insats efter kartläggning   3 

Totalt 70 

 

Fig. 1 Önskemål kartläggningar inom pilotprojekt Scania motormontering (DE) 

 

  

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i arbetslivet är ett växande problem i takt med att 

större krav ställs på människors förmåga att behandla skriftspråket och ha hand om 

komplex information. Förbättringsarbete har blivit ett nyckelord. Dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter kan vara en av flera orsaker till att människor byter jobb eller säger upp 

sig när de ställs inför nya krav och en dold orsak till långtidssjukskrivningar. 
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Medarbetare som är skickliga i sitt arbete kan hamna utanför förbättringsarbetet. 

Säkerheten på arbetsplatsen kan äventyras om skyddsinstruktioner inte kan läsas och 

förstås av alla. Arbetet med kvalitetssäkring kan äventyras om nya kravspecifikationer 

ges skriftligt till medarbetare med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

(Arbetarskyddsnämnden, 1998). 
 

Dyslexi 

Fjorton medarbetare bedöms efter kartläggning befinna sig i gruppen medarbetare med 

dyslexi. Svenska Dyslexistiftelsens definition av ”Dyslexi”.”Dyslexi är en störning i 

vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi avser språkets ljudmässiga 

form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. 

Störningen ger sig först och tydligast tillkänna som svårigheter att uppnå en 

automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt fram genom 

dålig stavning. Sekundära konsekvenser av dyslexi kan innefatta svårigheter med 

läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och 

kunskap om omvärlden. Den dyslektiska störningen går som regel igen i släkten, och 

man har anledning anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska 

avvikelser. Karakteristiskt för dyslexi är att störningen är varaktig och svårbehandlad. 

Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblemen. 

Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner man att svagheter 

på detta område ofta kvarstår upp i vuxen ålder. (Myrberg, Lange, 2006)  

 

En inte ovanlig strategi hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är att välja 

bort läsning som inte är absolut nödvändig – t ex bok- och tidningsläsning. Eriksson-

Gustavsson (2002) visade att läsning i samband med arbete var i stort sett enda 

läsaktiviteten bland en grupp industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter. Skrivning 

är på samma sätt som vardagliga läsaktiviteter oftast kopplat till vardagssysslor i arbetet 

eller på fritiden. Adressaten och avsändaren är ofta samma person – man skriver för att 

komma ihåg. För den som har dyslexi blir skrivakten oftast betydligt mer traumatisk än 

läsningen. Texten man skriver granskas och bedöms av andra. Att vara vuxen och stava 

fel drabbar självkänslan (Vetenskapsrådet, 2007)  

 

Läs- och skrivsvårigheter 

Fyrtio medarbetare bedöms efter kartläggning ha mer generella svårigheter med 

skriftspråket. Det finns flera orsaker till att människor har läs- och skrivsvårigheter: 

dyslexi, en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter med biologisk bakgrund 

dålig undervisning kan ha påverkat den vuxnes läsförmåga  

brist på motivation och för liten läsvana  

otillräckliga kunskaper i det svenska språket på grund av ett annat modersmål 

koncentrationssvårigheter, som ofta medför läs- och skrivproblem.  

Ofta finns det mer än en orsak bakom läs- och skrivsvårigheter. 

Genom studien IALS (International Adult Literacy Survey) undersöktes vuxna 

individers läsförmåga och läsvanor i sju länder i Europa och Nordamerika under 1994 

och 1995. Resultaten visade att ca 25% av den svenska befolkningen i åldrarna 16-65 år 

inte uppnår de nivåer på läsförmåga som krävs i det dagliga livet och som motsvaras av 
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de färdighetsmål i svenska som satts för år 9 i den svenska grundskolan (Skolverket, 

1996).  
 

Läsförmågan hos vuxna personer i ett samhälle anses ha stor betydelse för ett lands 

möjligheter att utvecklas industriellt och ekonomiskt. En god läsförmåga är nödvändig 

för att kunna fungera i samhället och motsvara de krav som ställs i samband med arbete 

(Eriksson-Gustavsson, 1998) 

 

Intyg till Vägverket inför teoriprov 

Tre medarbetare önskade kartläggning inför ansökan till Vägverket om förlängd provtid 

eller muntligt prov vid körkortsprov.  

”Det ska tydligt framgå varför sökanden är i behov av förlängd provtid eller muntligt 

prov. Exempel på detta kan vara låg läshastighet, svårigheter med ordavkodning eller 

annat modersmål än svenska. Har det framkommit genom utredning att sökanden är 

dyslektiker, bifoga gärna denna utredning. Det är bra om det i redogörelsen även 

framkommer hur utbildningen genomförts” (Vägverket, särskild redogörelse, VV 

97 494). 
 

Intresseanmälan och insats avslutad 

I denna grupp med tio medarbetare finns olika skäl varför insatsen avslutades efter att 

intresseanmälan lämnats. En medarbetare var nöjd efter att ha fått goda råd angående 

sonens dyslexi. En medarbetare blev beviljad friår medan en annan medarbetare slutade 

sin anställning, någon flyttade till annan ort och någon påbörjade studier. 

 

Inget behov av insats efter kartläggning 

Efter önskad kartläggning visade det sig att tre medarbetare inte hade några behov av 

kompetenshöjande insats. Läs- och skrivförmågan var fullt tillräcklig enligt arbetslivets 

krav. 

 

Efter genomförd kartläggning erbjuds motorbyggarna en individuell utbildningsplan. 

Arbetsgången för den individuella utbildningsplanen: 

 

 Undervisningen sker individuellt med medarbetaren. Särskilt läggs fokus vid 

medarbetarens synpunkter på det vardagliga arbetet så att det kan förbättras och 

underlättas. 

 Ahrnéll och Norsted föreslår insatser med samtal och kartläggning som 

utgångspunkt. Interventionerna kan vara träningsprogram, ”papper och 

pennaövningar” och/eller datorträning enligt överenskommelse samt 

introduktion av och med kompensatoriska hjälpmedel. 

 Varje medarbetare har sin egen dokumentation inkl resultat av kartläggning och 

utbildningsplan. 

 Utvärderingen sker kontinuerligt i undervisningssituationerna i dialog med 

medarbetaren. 

 Avstämning och utvärdering sker med anställande chef.  

 

(Ahrnéll, E. & Norsted, C. 2006 Utvärdering av pilotprojekt: Läs och skrivprojekt 

Scania, s 4) 
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Målet med projektet är att öka läs- och skrivförmågan för de motorbyggare som deltar i 

projektet. Genom den ökade läs- och skrivförmågan vill Scania åstadkomma positiva 

effekter för den enskilde individen som t ex: 

 

 Ökad anställningsbarhet 

 Förbättrad effektivitet 

 Säkra kvalitén i arbetsuppgifter 

 Ökad arbetsglädje 

 Bättre självkänsla 

 

Ökad kunskap och ökad förståelse om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi gagnar 

förbättringsarbetet på arbetsplatsen. Det handlar om att sprida information för att öka 

förståelsen och skapa ett tryggt klimat inom företaget. Med förståelse från omgivningen 

försvinner oron och skamkänslorna. Självförtroendet stärks, och med ökad läs- och 

skrivförmåga öppnar sig en ny värld. Framgång föder framgång!(Norsted, 2006) 

3. Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka vilken betydelse skriften har i den dagliga 

verksamheten i motorverkstaden, samt att se hur motorbyggare som själva anser sig läs- 

och skrivsvaga hanterar dagens läs- och skrivkrav som ställs på dem i motorverkstaden. 

Vi undersöker också hur läs- och skrivkraven ser ut i verkstaden både ur ett 

motorbyggarperspektiv och ur ett arbetsledarperspektiv. Samtidigt söker vi kunskap i 

huruvida den kompetenshöjande utbildningen i läs- och skriv har haft någon betydelse 

för motorbyggarna. 
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4. Frågeställningar   

 Hur upplever motorbyggarna läs- och skrivkraven i sitt dagliga arbete? 

 Hur ser läs- och skrivkraven ut ur ett motorbyggarperspektiv och ur ett 

arbetsledarperspektiv? 

 Vad har läs- och skrivutbildningen betytt för motorbyggarna? 

5. Teorier 

I det här kapitlet ger vi en förklaring till problematiken kring läs- och skrivförståelse. Vi 

förklarar en inlärningsteori, samt ger en sammanfattning av en studie som förklarar vad 

arbetare anser vara den viktigaste kunskapen för att klara av sitt arbete.   

5.1 Skillnad mellan goda och svaga läsare 

Lundberg (1984) anser att den största skillnaden mellan en god och en svag läsare är hur 

de läser nonsensord. Nonsensord kan man inte läsa med hjälp av gissningar baserade på 

grafiska fragment. Varje ord måste bearbetas snabbt med inövade grafem-fonem-

relationer. Detta klarar inte de lässvaga medan goda läsare läser nonsensord 

problemfritt. De flesta lässvaga har en dålig automatiserad och alltför långsam 

ordavkodning. Lundberg skriver vidare att lässvaga kan läsa högläsning av enkla 

sammanhängande texter med relativt gott flyt. Men att avläsningen av isolerade ord utan 

sammanhang är mycket brisfällig. Här måste de lässvaga göra flera omtagningar, 

ljudningsförsök, förlust av ändelser och vilda gissningar. För den gode läsaren är det 

ytterst liten skillnad i läsprestationen mellan isolerade ord och sammanhängande texter.  

 

Den goda läsaren läser varje ord i texten (vilket styrks av ögonrörelsedata). 

Avkodningen sker mycket snabbt och helt automatiserat. När avkodningen sker 

automatiserat frigörs mentala resurser för att förstå texten. Den goda läsarens 

avkodningsförmåga kan liknas vid en datadriven automatiserad process. Den svaga 

läsaren har däremot problem med ordavkodningen och kan inte använda sina inre 

ledtrådar till att förstå texten. För den svage läsaren blir det som en slags 

gissningsläsning eftersom de aldrig riktigt tar tag i orden (Lundberg, 1984). 

 

Hoien och Lundberg (1990) menar att e n god läsare läser strategiskt. De har förmågan 

att välja ett lämpligt lässätt.  De vet varför och hur de vill läsa en text för att förstå den. 

Om det är någon del de inte förstår, går de tillbaka, läser om den delen för att få reda på 

mer. Svårare texter kräver en aktiv och medveten bearbetning. När de har svårt att följa 

med i texten måste de stanna upp och tänka efter. Denna reflekterande inställning till 

sina egna tankar, egen förståelse, kallas metakognition. 
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Den svaga läsaren använder sig inte aktivt av strategier för att de har en dålig 

metakognition. De har en passiv läsning som gör att de inte kan kontrollera sin 

förståelse. I och med att de inte kan läsa strategiskt klarar de inte av att upptäcka och 

åtgärda sina lässvårigheter (Hoien och Lundberg, 1990). 

5.2 Läs- och skrivsvårigheter – inget 
välavgränsat begrepp 

I konsensusrapporten (Myrberg, 2003) förklaras det att läs- och skrivsvårigheter är 

kontextberoende. De som var normalt läs- och skrivkunniga för ett par årtionden sedan 

skulle mest troligt ha problem att nå upp till dagens läs- och skrivkrav. Normaliteten av 

läs- och skrivkunnighet utgörs således av samhället.  

 

Vidare i rapporten skriver Myrberg att läs- och skrivsvårigheter innebär svårigheter att 

läsa och skriva men att det även innefattar problem att förstå det man läser. Läs- och 

skrivsvårigheter kan alltså uppstå trots god avkodnings/inkodningsförmåga. Om 

individen inte förstår texten har denne läsförståelseproblem. Om individen däremot har 

svårt att förstå talspråk är det något annat vidare problem. Läs- och skrivsvårigheter 

beror på flera olika faktorer, t ex dåliga biologiska förutsättningar och bristande 

miljöförutsättningar, dessa samverkar i uppkomsten av läs- och skrivproblem. 

 

En annan faktor som försvårar läs- och skrivutvecklingen för vuxna är deras självbild 

kring deras egen läsning. Vid en studie som IALS genomförde i elva OECD-länder 

påvisades att självuppfattningen av de vuxnas egen läsförmåga var svag. Studien 

delades upp i fem nivåer. Nivå ett var att kunna lokalisera en uppgift och ge ett identiskt 

svar. Svårighetsnivån ökade sedan gradvis där nivå fem innebar att kunna hitta 

efterfrågad information i långa och relativt ostrukturerade texter. I Sverige var fyra utav 

fem som endast klarade nivå ett nöjda med sin egen läsförmåga. Denna grupp ligger 

långt ifrån de krav de möts av i samhället (OECD, 1997). En tredjedel av den svenska 

befolkningen klarade inte nivå tre som är målet för den obligatoriska svenska 

grundskolan (OECD, 1995, Eriksson-Gustavson, 1997). 

5.3 Funktionell- och elementär läs- och 
skrivförmåga 

Eriksson-Gustavsson (2002) beskriver två nivåer på vuxnas läsförmåga, elementär läs- 

och skrivförmåga och funktionell läs- och skrivförmåga. En individ med elementär läs- 

och skrivförmåga ligger på en nivå som inte räcker till i ett industrisamhälle. De som 

ligger på denna nivå kan dock formulera meningar som presentation av sig själv och är 

således inte analfabet. Den funktionella läs- och skrivförmågan innebär att en individ 

kan läsa och förstå texter som riktar sig till alla medborgare i samhället. De kan även 

läsa texter som är riktade till den yrkesgrupp de tillhör. Läsförmåga är ett relativt 

begrepp som är kontextberoende. De innebär att tiden, den omgivande miljön och den 

livssituation individen lever i är avgörande för huruvida läs- och skrivförmågan är 

funktionell. 
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5.4 Ackermans inlärningsteori 

Ackermans teori om hur tre grundantaganden i förmågeutveckling kan gestaltas 

(Ackerman, 1990): 

 

– a) General and broad content abilities are assosiated with 

initial task performance; b) perceptual speed abilities are 

associated with an intermediate stage of skilled 

performance; and c) psychomotor abilities are associated 

withasymptomic, automatized skilled performance 

(Ackerman, 1990 s. 887) 

 

Ackermans teori kan appliceras till tre nivåer i läs- och skrivutveckling. I den första 

fasen kognitiv förmåga klarar man sig utan någon avancerad läs och skrivförmåga. När 

den tredje fasen psykomotoriska fasen nås kommer läs- och skrivkraven in. Den innebär 

att man ska kunna läsa automatiserat, kunna tolka, ha förmåga att analysera samt kunna 

dra egna slutsatser. (Eriksson-Gustavsson, 2000). 

 

1. Kognitiv förmåga  

2. Perceptuell förmåga 

3. Psykomotorisk 

 

När individen ställs inför nya läsuppgifter och läskrav inträffar den första fasen. För att 

klara av den här nivån krävs läsförmåga och allmänna språkliga förmågor. För att 

individen ska få en förståelse och kunna bearbeta texten går denne in i andra fasen. Där 

de letar efter symboler och andra sekvenser som är igenkännande. Här ges det möjlighet 

att förstå komplicerade texter om det är inom individens kunskapsområde. Den tredje 

fasen innebär en automatiserad avläsning där den drivande faktorn är att se helheten i ett 

välkänt läsmaterial. De tre olika faserna innebär läsning på olika nivåer och med olika 

krav på förmågan (Eriksson-Gustavsson, 2000). 

 

Vi applicerar Ackermans teori till motorbyggarnas arbetsområde på Scania. Här når de 

medarbetare som arbetar inom ramen för vad som krävs på line
1
 upp till nivå 1 kognitiv 

förmåga. För att klara av den nivån måste medarbetarna ha läsförmåga samt allmänna 

språkliga förmågor. Men i och med att alla måste ha en roll
2 

i förbättringsgruppen
3
 som 

innefattar att kunna läsa och skriva måste alla klara av även detta. För att nå upp till 

kraven i rollerna måste medarbetarna uppnå nivå 2 i Ackermans teori perceptuell 

                                                
1
 Line är en lina som förflyttar motorer i verkstaden. Verkstaden är uppdelad i olika 

arbetsområden/monteringsområden. Linan löper genom alla arbetsområden i hela verkstaden och gör flera 

delstopp på varje arbetsområde där montering sker. 

  
2
 
3
 Alla som arbetar på line ingår i en förbättringsgrupp, gruppens uppdrag är att ständigt söka vägar till 

ständiga förbättringar. Varje arbetsområde har en egen förbättringsgrupp. I gruppen är alla tilldelade olika 

roller. Varje motorbyggare har således en roll t ex arbetsmiljöroll. 
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förmåga. Denna nivå kräver att medarbetarna måste kunna bearbeta texter där de letar 

efter symboler och andra sekvenser som är igenkännande. Här ges de möjlighet att 

förstå komplicerade texter om det är inom deras kunskapsområde t ex arbetsmiljöroll. 

Vi märker även att många roller kräver att de kommer upp i förmågenivå 3, den 

psykomotoriska nivån, i Ackermans teori. Denna nivå kräver att de kan läsa 

automatiserat och kunna se helheten i ett välkänt läsmaterial t ex Scanias 

produktionssystem
4
.  

 

5.5 Foundation skills and Workplace 
competencies 

Efter att en rapport med titeln ”A nation at risk” släpps i USA 1983 startade en debatt 

om medborgarens förmågor i olika avseenden. Rapporten handlade om konsekvenserna 

av bristande kvalité i utbildningssystemet för landets ekonomiska tillväxt. Trots att 

relationen mellan förmågenivå, produktivitet och ekonomisk tillväxt inte styrktes ville 

man höja medborgarnas förmågenivå genom längre och mer omfattande utbildningar. 

Varför det inte gick att styrka detta samband hade kanske att göra med svårigheter att 

mäta en arbetares utveckling av sitt kunnande. Det fanns också problem att konkretisera 

vilka förmågor som var viktiga för ett gott arbetsresultat (Eriksson-Gustavsson, 2002).  

 

Capelli och Rogovsky (1995) genomförde en studie som gick ut på att kartlägga 

sambanden mellan förmågor, en förändrad arbetsorganisation och ekonomisk tillväxt. I 

studien fick arbetstagare och tjänstemän från 15 olika typer av arbete berätta vad de 

ansåg vara sina viktigaste förmågor för ett gott arbetsresultat. De skulle också berätta 

om de ansåg att det ställdes högre krav på förmågor i nya organisationer och i nya 

system i arbetet. Förmågorna delades in i två grupper, ”Foundations skills” och 

”Workplace competencies”.  Foundation skills omfattar personliga kvalitéer och 

förmågor som utvecklats genom traditionell undervisning. Workplace competencies står 

för bl a yrkesrelaterade förmågor som materialkännedom och hantverksskicklighet. 

 

Resultaten visade att alla som deltog i studien ansåg att det viktigaste var att utveckla de 

grundläggande förmågorna för att öka kvalitén på yrkesutövandet. Vidare rangordnades 

personliga kvalitéer som ansvarskännande och självständighet högt. Förmågan att tänka 

kreativt och lösa problem rankades lägst av båda grupperna.  

 

                                                
4
 Scania arbetar efter ett produktionssystem som kallas SPS (Scanias produktionssystem). Systemet 

bygger på tre värderingar: kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. SPS går ut på att 

försöka utmana processen hela tiden.  
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Det visade sig att brister i arbetstagares förmågor oftast var brister i deras 

grundläggande förmågor och inte förmågor relaterade till skickligheten i 

yrkesutövandet. Arbetare som själva sa att de ville utveckla sina förmågor visade högre 

engagemang och tillfredställelse i arbetet än de som inte såg behov av utveckling. 

Arbetarna var främst intresserade av att utveckla sina grundläggande förmågor genom 

formell skolutbildning (Capelli Rogovsky, 1995) 

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att för att kunna utföra ett bra arbete var det 

viktigast att ha goda grundläggande förmågor. 

6. Studiens utformning och 
metodiska överväganden 

I följande kapitel redovisar vi studiens utformning och upplägg. Vi diskuterar också 

våra överväganden i samband med valet av undersökningsmetod vi använt. 

6.1 Design och metod 

Vår undersökning är en fallstudie där vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att söka 

svar på våra frågeställningar. Vi använder oss av grounded theory då det ger oss 

möjlighet att göra en prövning av hypoteser och teorier. Bryman (2001) skriver att 

genom användningen av grounded theory kan man upptäcka och pröva hypoteser i den 

empiriska materialinsamlingen. Vårt empiriska material består av direktkontakt med den 

sociala verkligheten som utgångspunkt. Genom vårt val av kvalitativ istället för 

kvantitativ forskningsdesign upplever vi att vi ges större möjlighet att gå in på djupet 

och därmed upptäcka förändringar i den skriftspråkliga processen i motorverkstaden på 

ett mer nyanserat sätt.  

 

Hade vi valt en kvantitativ forskningsdesign hade vi kunnat ange frekvenser och även 

kunnat säga att ett visst antal procent av motorbyggarna tycker på det ena eller det andra 

sättet. Den kvantitativa forskningen är en mer naturvetenskaplig modell som dessutom 

är objektivistisk därför svarar inte den forskningsformen vårt syfte på bästa sätt. En 

kvantitativ forskning lägger vikten vid kvantifiering (mängd, myckenhet) medan en 

kvalitativ forskning lägger vikten ord och tolkning vid analysen. 

 

 En kvalitativ forskning har ett mertolkande synsätt och inte mätbara fakta (Bryman, 

2002). Eftersom vi var intresserade av att försöka förstå hur motorbyggarna resonerade 

kring skriftspråket passade den kvalitativa forskningsdesignen oss. I en kvalitativ studie 

får man stor möjlighet att särskilja eller urskilja ett varierande handlingsmönster som 

ger en större förståelse av individens upplevelser och erfarenheter (Trost, 2005).  
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Scania hade genomfört en enkätundersökning på dem som slutfört läs- och 

skrivprojektet innan vi startade vår studie. De ansåg att det skulle vara intressant om vi 

presenterade vissa delar ur det materialet i vår studie. Vi har därför sammanställt 

Scanias enkätundersökning. Bryman (2002) anser att fördelen med enkäter är att det går 

att nå ett stort urval på ett snabbt och effektivt sätt. Samt att respondenten inte behöver 

ge en positiv bild av sig själv (social önskvärdhet) vilket de har en benägenhet att göra 

vid en intervju. Nackdelen med enkätundersökning är att det inte finns någon 

närvarande som kan hjälpa respondenten eller svara på deras funderingar. Det är alltid 

viktigt att säkerhetsställa frågorna i enkäten eftersom det inte finns någon intervjuare 

närvarande som kan hjälpa respondenterna om det är någon fråga som de inte förstår 

och därmed inte kan besvara. Man måste bemöda sig att enkäten är lätt att besvara, 

annars kan det hända att en del frågor av misstag blir överhoppade (Bryman, 2002). 

6.2 Kvalitativ metod 

När man gör en kvalitativ intervju är det inte själva berättelsen som är det viktiga menar 

Trost (2005). Det viktiga är att komma åt hur, i det här fallet motorbyggarna och 

arbetsledarna, resonerade, handlade och tänkte efter läs- och skrivprojektet. Detta var av 

stor vikt för oss då avsikten med vår intervju var att få information om motorbyggarnas 

egna upplevelser och åsikter. Vi formulerade tematiska frågeställningar för att 

underlätta vårt arbete.  

6.3 Fallstudie 

Vår undersökning har fallstudiekaraktär, vilket innebär att vi valt att studera en 

avgränsad grupp människor i en motorverkstad, som kan liknas vid en lokal eller plats. 

En fallstudie går ut på att ge en detaljerad och ingående analys av ett fall t ex en individ 

en organisation eller situation (Bryman, 2002). ”Den avgörande frågan är inte om 

resultaten kan generaliseras till ett vidare sammanhang utan hur pass bra de teoretiska 

påståendena är som forskaren kan generera utifrån resultaten” (Bryman, 2002, s 68). En 

surveyforskare däremot försöker alltid generalisera sina resultat till större populationer. 

De använder sig ofta av slumpmässiga urval för att säkerhetsställa 

undersökningsgrupperna och därmed anser dom att öka den externa validiteten.  
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6.4 Ostrukturerad intervju 

Under den ostrukturerade intervjun använder man sig av ett visst antal teman. Vi gjorde 

upp en lista över de ämnesområden som vi ville beröra. Listan bör vara ganska kort och 

ta upp stora delområden (Trost, 2005). Intervjupersonen får svara och associera fritt 

ungefär som ett vanligt samtal. Med den här intervjumetoden kunde motorbyggarna 

svara med egna ord och de fick gott om tid att formulera sina svar. Intervjuaren reagerar 

bara på de punkter som verkar vara värda en uppföljningsfråga (Bryman, 2002). Om vi 

däremot använt oss av den semistrukturerade intervjun hade vi varit bundna till ett 

frågeschema där motorbyggarna inte haft möjlighet att tala fritt. Om man bara 

antecknar, är det lätt att speciella fraser och uttryck går förlorade (Bryman, 2002). 

Därför spelade vi in intervjuerna. Genom att alla intervjuer bandats finns möjlighet att 

lyssna flera gånger på motorbyggarnas berättelser. På detta sätt kom vi närmare deras 

upplevelser av läs- och skrivprojektet. Genom det fick vi den detaljerade analys som 

krävs vid kvalitativa undersökningar. Med hjälp av bandspelaren kunde vi även fånga 

motorbyggarnas svar i deras egna ordalag. Intervjuerna har genomförts med vår 

undersöknings frågeställningar som utgångspunkt. PM till de ostrukturerade 

intervjuerna finns på en separat bilaga (se bilagor nr 11.1 och 11,2).  

6.5 Urval 

Forskare måste säkerställa att de får tag i många olika individer som är relevanta för den 

aktuella frågeställningen, så att många olika perspektiv och aktivitetsformer kommer i 

fokus (Bryman, 2002). I urvalet ska det finnas en variation inom den givna 

homogeniteten (Trost, 2005). Därför valde vi ett stort åldersspann på våra informanter, 

de var mellan 22-47 år gamla. Det var även viktigt för oss att informanterna hade 

varierande läs- och skrivförmåga både före och efter utbildningen samt att de hade 

varierande skolbakgrund.  Bryman (2002) anser att urvalsstorleken utgör en 

kompromiss mellan tid, pengar och flertalet andra faktorer.  

 

Vi valde att intervjua åtta (av 40st) motorbyggare och två arbetsledare. Urvalet av 

individer skedde med hjälp av våra kontakter på arbetsplatsen och de tog utifrån 

angivna förutsättningar och krav första kontakten med lämpliga personer som arbetade i 

motorverkstaden. Det var viktigt att få en bra första kontakt med dem som skulle 

intervjuas. Därför vände vi oss till pedagogerna som höll i läs och skrivutbildningen, de 

kände motorbyggarna i och med att de hade undervisat dem. Pedagogerna tog den första 

kontakten med åtta av motorbyggarna som hade genomgått utbildningen samt avslutat 

den för ett halvt år sedan. Pedagogerna kontaktade och berättade för motorbyggarna om 

oss, vilka vi var och vad vi gjorde. När motorbyggarna fått syftet till intervjun klart för 

sig tillfrågades de om de kunde tänka sig att delta i en djupintervju. De som ville 

medverka tog vi direkt kontakt med för att tillsammans bestämma tid för intervjun. 

Undersökningens uppläggning för vår datainsamling innebar att vi inkräktade på det 

dagliga arbetet därför var arbetsledarens kännedom om motorbyggarnas deltagande i 

undersökningen av läs- och skrivprojektet en förutsättning.  
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6.6 Insamling, bearbetning och analys 

För att erhålla vårt empiriska material har vi intervjuat motorbyggare, arbetsledare, samt 

frekvent fört fältanteckningar under två månader hösten 2007 i motorverkstaden på 

Scania. Alla möten med personer i verkstaden både formella och informella var delar av 

ett sammanhang som tillsammans utgjorde den största delen av vårt empiriska material. 

Vår begränsade kunskap om motorbyggarnas yrkesverksamhet var till fördel för oss i 

vår studie. Det bidrog starkt till många spontana möten och samtal med motorbyggarna 

i verkstaden. Målet var att komma nära motorbyggarnas vardag och undersöka vad de 

ansåg att läs- och skrivutbildningen hade betytt för dem, samt undersöka vilken 

betydelse skriften har i deras dagliga verksamhet.  

 

Vi började redan under våran första dag att föra fältanteckningar. Vid vår 

anställningsintervju fick vi en övergripande information om hur Scania fungerade i stort 

samtidigt informerades vi om läs- och skrivprojektet som Scania ville utvärdera. Vår 

anställning gjorde det möjligt för oss att ta den interna taxibussen runt till Scanias olika 

kontor och verkstäder. Med hjälp av chauffören fick vi snabb information om de olika 

byggnaderna och vilka arbeten man utförde i dem. Det gav oss en överblick över hur 

stort Scania är med sina ca 8000 anställda. För att få en utförlig information om läs- och 

skrivprojektet var träffade vi pedagogen som har utformat utbildningen. Vårt första 

möte med pedagogen hade vi i ett konferensrum i anslutning till motorverkstaden. Där 

berättade hon ingående om läs- och skrivprojektet samt gav oss information om vilka 

arbetsuppgifter motorbyggarna utförde i verkstaden. Dagen avslutades med att 

pedagogen tog oss på en rundvandring i motorverkstaden. 

 

För att vidareutveckla vår förförståelse inför utvärderingen av projektet deltog vi på ett 

informationsmöte där en av pedagogerna informerade motorbyggarna om läs- och 

skrivprojektet. Sedan besökte vi läs- och skrivakademin i Södertälje kommun vars mål 

var att överta läs- och skrivutbildningen under en snar framtid.  

 

Vi rörde oss regelbundet under två månaders tid i motorverkstaden. Där vi fick god 

kontakt med motorbyggarna som utförligt beskrev sina arbetsuppgifter samt hur hela 

verkstaden var uppbyggd. Genom iakttagelser och observationer tillsammans med 

motorbyggarnas beskrivning av verksamheten fick vi en inblick i skriftens betydelse i 

motorverkstaden.  

 

För att genomföra intervjuerna vi fick tillgång till ett ljudisolerat rum. Ett krav från vår 

sida var att rummet var i anslutning till verkstaden så att motorbyggarna fick vara i 

deras hemmiljö, vi antog att det gav dem ökad trygghet. Innan vi startade intervjuerna 

samtalade vi ca tio minuter med informanterna om alldagliga ting för att få sedan till 

stånd en avslappnad intervju. Genom våra tematiska frågor gavs informanterna ett stort 

talutrymme. Intervjuerna som tog ca en timme bandades på en MP3-spelare. Efter varje 

intervju förde vi direkt över inspelningen på vår bärbara dator. Vi lyssnade därefter 

igenom intervjun och gjorde minnesanteckningar för att få en känsla av 

intervjusituationen. Under nästkommande dag transkriberade vi intervjun och 

sammanställde den med våra minnesanteckningar. Efter att alla intervjuer var gjorda 
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förde vi samman vårt datamaterial, därefter tolkade och analyserade vi det. Genom att 

lyssna om och om igen på de bandade intervjuerna och läsa transkriptionerna 

tillsammans med våra minnesanteckningar och fältanteckningar såg vi hur mönster 

växte fram ur berättelserna.  

7. Etiska aspekter 

Vi följer de grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning. Vi som 

forskare informerar, enligt informations- och samtyckeskravet, alla berörda personer om 

undersökningens syfte (Bryman, 2002). Vi lät informanterna ta del av ett dokument som 

visade att de var informerade och ställde upp frivilligt. Enligt konfidentialitetskravet 

behandlas alla personer som ingår i undersökningen på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan komma åt dem (Bryman, 2005). Vi intervjuade 8 motorbyggare, 2 arbetsledare och 

tänkte på konfidentialitetskravet när vi avkodade intervjuerna, vi använde oss således 

inte av fingerade uppgifter. Det kan mycket väl finnas en person som passar in på vår 

beskrivning (Trost, 2005). I vår fallstudie använde vi oss istället av fall 1 och fall 2 för 

respektive motorbyggare och arbetsledare 1, arbetsledare 2 för varje arbetsledare. De 

uppgifter som samlades in om deltagarna använde vi endast för forskningsändamålet 

enligt nyttjandekravet (Bryman, 2005) 

8. Resultat 

I nedanstående kapitel redovisar vi åtta motorbyggares berättelser kring skriftens 

betydelse i motorverkstaden. För att få en förförståelse av verkstaden och verksamheten 

som motorbyggarna arbetar i intervjuar vi två arbetsledare.  Genom resultaten av 

arbetsledarnas intervjuer tillsammans med våra fältanteckningar får vi en god inblick i 

motorbyggarnas skriftspråkliga vardag på Scania. Denna inblick utgör inledningen till 

vår resultatdel. I djupintervjuer med motorbyggarna berättar de för oss om skriftens 

betydelse i deras vardag vilket vi redovisar i resultatdel 8.3. Motorbyggarna berättar 

även vad de upplever som extra svårt i verkstaden pga. deras bristande läs- och 

skrivförmåga. Detta sammanställer vi i en tvåkolumnstabell där rubrikerna är Tänkt 

funktion och Löst funktion. Avslutningsvis sammanställer vi delar Scanias 

enkätundersökning Utvärdering Läs och skriv. 
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8.1 Överskiktsbeskrivning av motorbyggarna och 
den miljö de arbetar i 

Scania i Södertälje har ca 8000 anställda varav ca 600 arbetar i motorverkstaden. I 

motorverkstaden byggs det två olika motorer, en 6-cylindrig 12-litersmotor och en 16-

liters V8-motor. De finns med effekter från 177 kW (240 hk) upp till 432 kW (588 hk).  

 

Scania arbetar efter ett produktionssystem som kallas SPS (Scanias produktionssystem). 

Systemet bygger på tre värderingar: kunden först, respekt för individen och eliminering 

av slöseri. SPS går ut på att försöka utmana processen hela tiden. En del av SPS är 

arbetet med standarder. Standardiseringen strävar efter ett normalläge som gör det 

möjligt att upptäcka avvikelser. Att arbeta standardiserat innebär att de arbetar i en 

bestämd takt och har ett utjämnat och balanserat flöde. Med ett standardiserat arbetssätt 

kan Scanias medarbetare upptäcka avvikelser och se vad de behöver förbättra.  

 

Motorverkstaden är uppdelad i olika arbetsområden. Genom de olika områdena går en 

lina som motorerna förflyttar sig på en s.k. line. I verkstaden finns det två lines, en line 

för varje motortyp (V8-motor och 6-cylindrig). Linen för den 6-cylindriga motorn kallas 

D 12, där D står för diselmotor och 12 står för 12-litersmotor. D 12 är uppdelad i åtta 

arbetsområden. Den andra linen där V8-motorn byggs är uppdelad i fyra arbetsområden, 

den linen kallas D 16. På varje område finns ett varierande antal delstationer där 

motorbyggarna utför ett visst moment under en viss tid s.k. takttid. Under våra besök i 

verkstaden är takttiden på 3.15 minuter. Det innebär att varje motorbyggare har 3.15 

minuter på sig att utföra sitt moment på en motor innan den åker vidare på line och 

nästa motor kommer. Takttiden är viktig att hålla för att undvika stopp i produktionen. 

 

Alla som arbetar på line ingår i en förbättringsgrupp. Varje arbetsområde har en egen 

förbättringsgrupp. I förbättringsgruppen har alla olika roller. Varje motorbyggare har en 

roll t ex arbetsmiljöroll och tanken är att rollerna ska cirkulera bland motorbyggarna per 

arbetsområde. Alla roller strävar efter att förbättra något även om det redan är bra t ex 

den som har arbetsmiljörollen strävar efter att förbättra arbetsmiljön hela tiden. Det 

innebär att de alltid letar efter olika sorters slöserier och avvikelser. I och med att de 

ständigt arbetar med förbättringar sker det alltid små förändringar i arbetet. 

Förbättringsgrupperna arbetar med sina olika roller ca en timma per vecka resterande tid 

arbetar de på line.  

  

Under våra besök i motorverkstaden blir vi väl bemötta av hårt arbetande motorbyggare. 

Verkstaden är ren och bullernivån är skiftande mellan de olika stationerna. 

Motorbyggarnas arbetskläder, som känns moderna till snittet, är väl utvalda för deras 

respektive arbetsuppgifter. Pulsen är hög i verkstaden, trucktrafiken är intensiv och vi 

förstår snabbt vikten att hålla sig till de uppmålade gågatorna med övergångsställ när vi 

promenerar genom verkstaden. Vi noterar att tillgången till het dryck är god då 

kaffeautomater finns utplacerade intill varje monteringsområde.  Vid varje 

monteringsområde finns ett stort ovalt bord där motorbyggarna rastar och håller sina 

förbättringsgruppsmöten. 
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 På varje område finns det en whiteboardtavla (1,5 m x 3 m) se figur nedan. 

 

 
Fig. 1 Visar en medarbetare som skriver på whiteboardtavlan under ett förbättringsgruppsmöte. 

 

Figur 1 visar en whiteboardtavla i motorverkstaden. Dessa tavlor är identiskt uppbyggda 

i form av samma textstruktur. De lyser upp varje monteringsområde med likartad 

informationstät text. På Whiteboardtavlan skriver medarbetarna upp olika händelser 

som uppstår under veckans gång t ex avvikelser som uppstår på line. På 

förbättringsgruppsmötena går de igenom punkterna och diskuterar vad de kan göra för 

att förbättra, så att inte samma avvikelser dyker upp igen. Under whiteboardtavlorna 

finns en pärm för varje roll t ex miljöpärm. Texten på whiteboardtavlorna kan endast 

tolkas av dem med rätt förförståelse.  

 

Motorbyggarna i vår studie utgörs av sju män och en kvinna och de arbetar alla i 

motorverkstaden. De är mellan 22–47 år och arbetar med olika sedvanliga 

arbetsuppgifter. Alla har arbetat minst två år i verkstaden, flera har arbetat mellan fyra 

till sex år och den som har varit längst i verkstaden har arbetat i 16 år. De har varierade 

skolbakgrunder, några började arbeta direkt efter nian och andra har genomgått ett 

gymnasieprogram. Gemensamt för dessa motorbyggare är att de har läs- och 

skrivsvårigheter samt att de har gått en kompetenshöjande läs- och skrivutbildning 

anordnat av Scania i samarbete med Södertälje kommun. Alla har mer eller mindre 

dåliga erfarenheter från grundskolan och kan därför inte tänka sig att söka för sina läs- 

och skrivproblem självmant utanför Scania. Några vet inte vart de ska vända sig, andra 

vet inte att det finns hjälp att söka. Rädslan och ångesten över att sätta sig i skolbänken 

igen gör att de inte törs söka hjälp. Motorbyggarna berättar att ”det känns som en 

befrielse, att Scania erbjuder oss en individuell läs- och skrivutbildning”. De säger att 

äntligen får de möjlighet att öva upp sina läs- och skrivförmågor. För att inte kunna 

urskilja kvinnan från männen i vår resultatdel benämner vi alla åtta som han. Vi 

benämner också alla unisont för motorbyggare eller medarbetare oberoende av vilka 

arbetsuppgifter de har i verkstaden. 
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8.2 Arbetsledarnas åsikter kring läs- och 
skrivkraven i motorverkstaden 

Arbetsledarna berättar att förr i tiden pekade bara arbetsledarna vilken väg 

motorbyggarna skulle gå och förväntade sig att alla gick åt samma håll. Men dagens 

ledarskap handlar om coachning till skillnad mot förr i tiden. Idag sätter arbetsledarna 

upp mål för motorbyggarna samt ger dem de rätta förutsättningarna för att ta sig dit.   

 

En av förutsättningarna är ju att kunna läsa och skriva för att ta sig till målet. 

 

Under den tid arbetsledarna har arbetat i motorverkstaden anser de att läs- och 

skrivkraven har ökat. De berättar att läs- och skrivkraven är ganska höga för 

motorbyggarna. Behovet att kunna läsa och skriva är varierande beroende på vilken 

arbetsuppgift de har. Alla måste kunna läsa och förstå arbetsinstruktioner eftersom det 

kan vara rent arbetsmiljöfarligt att inte kunna göra det. Det är motorbyggarna själva som 

kan sitt jobb bäst. Därför ska de skriva sina egna rutiner. 

 

I varje moment behöver du som montör kunna ta till dig skrift. Du behöver kunna läsa i varenda 

liten del i varje moment. Allt ifrån information från vår interntidning där ledaren berättar om vår 

framtid och vår målbild till att läsa motorkortet alltså, läsa ett monteringskort. (Monteringskort = 

följer med varje motor som en identitet. Kortet fylls i digitalt efter varje arbetsmoment. På så 

sätt kan man se vilka moment som är utförda på varje motor.) 

 

När arbetsledarna berättar om läskraven visar det sig att de är högre än skrivkraven. En 

motorbyggare kan klara sitt arbete på line utan att skriva. När de ska kvittera sitt jobb 

räcker det med att stämpla och skriva sin signatur eller skriva ett nummer. Men 

beroende på vilken roll de är tilldelade i förbättringsgruppen måste de ibland skriva på 

whiteboardtavlan under förbättringsgruppsmötena. 

 

Arbetsledarna är eniga om att anställningsbarheten hos motorbyggarna har ökat efter 

läs- och skrivprojektet. Den tydligaste skillnaden är ett ökat självförtroende hos varje 

individ. Arbetsledarna berättar att fler åsikter kommer fram genom att fler deltar i 

aktiviteterna. Detta i sin tur leder till ökad flexibilitet hos varje enskild motorbyggare. 

 

Han hade nog väldigt länge valt att inte göra vissa saker för att han inte kunde läsa eller skriva. 

Men nu rasade alla barriärerna så han ökade anställningsbarheten bara utav den anledningen.  
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8.3 Åtta motorbyggares berättelser 

Läs- och skrivkraven i ditt dagliga arbete 

 

Sju av motorbyggarna tycker inte att läs – och skrivkraven har förändrats under den tid 

de har arbetat i verkstaden. En anser däremot att läs- och skrivkraven är mindre nu än 

när han började på Scania. Alla anser att dock att det krävs relativt höga läs- och 

skrivkunskaper för att hantera Scanias produktionssystem med allt vad det innebär i 

form av roller. 

 

Scania har ju sitt produktionssystem som de försöker att gå mycket efter. Dom delar ut papper 

och så men jag kan inte påstå att jag läser dem själv och inte många andra heller. 

 

Läs- och skrivkraven upplevs olika av motorbyggarna. Fem anser att kraven är höga 

men att de klarar av att utföra sitt dagliga arbete ändå. De anser sig ha tillräckliga läs- 

och skrivkunskaper för att utföra ett bra arbete på line, men att kraven är höga när det 

handlar om att utföra sina rolluppgifter samt att skriva tillbud med belåtenhet. Samtidigt 

anser alla åtta att rollarbetet i förbättringsgrupperna är den roligaste och viktigaste 

arbetsuppgiften. Rollarbetet i förbättringsgrupperna ger dem möjligheter att utmana 

systemet, skapa bättre arbetsmiljö och öka produktiviteten. 

  

Ja, kraven är höga om man t ex ska skriva en metodstandard, alla måste förstå dom och jobba 

efter dom. Så jag skulle säga att kraven är höga. Och läskraven är också viktiga, vi måste ju 

kunna urskilja vissa ord för vissa ord betyder ju flera saker, du måste ju kunna urskilja dom. 

Sen är det ju mycket facktermsord så du måste ju fatta vad som står.  

  

Ja, det är ganska höga läskrav. Det är ju ofta man får saker att läsa i sin roll, alltså datablad 

som innehåller text om farliga syror och vad som händer när det åker ut på marken och så, 

absolut så det är höga krav. 

 

Några anser inte att läs- och skrivkraven är höga för att klara av sitt arbete. De berättar 

att det går att välja roller. Så har någon svårt med läsning och skrivning kan de välja en 

roll som passar deras förmågor. De tycker att Scania medvetet förenklar texterna till 

enklare ord i kombination med tydliga bilder, så att alla ska förstå. Tanken med 

förenklingen, är att även nyanställda som har svårt att läsa och skriva ska förstå, 

berättar motorbyggarna för oss.  

 

Jaa, stava är väl inte så viktigt, kanske bara om man skriver någon rutin. Så länge du kan läsa 

rutinerna så går det väl bra. Vi har ju folk från andra länder som inte kan så bra svenska och 

skriver dåligt och kanske inte förstår vad dom läser, dom klarar ändå arbetet väldigt bra. Så det 

har väl inte en så stor betydelse att kunna läsa och skriva så länge någon kan visa vad man 

kan göra. 
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Jag tycker att läs- och skrivkraven är låga. Jag behöver inte läsa någonting för att klara av mitt 

arbete. Visst, det förekommer ju att man måste skriva någonting. Det finns ju en data som jag 

kan skriva på, instruktioner och sånt. Men det finns ingen text jag måste läsa för att klara av 

mitt arbete. 

  

I motorbyggarnas berättelser framkommer det att textmängden är varierande beroende 

på vilket område de arbetar i och vilken roll de är tilldelade i förbättringsgruppen. 

Dokumenten är förkortade så att det ska vara lätt läst. 

 

Det är ganska kortfattade dokument vi behöver läsa, vill man läsa mer så får man själv gå in 

och läsa. Så att textmängden är kort för att man ska läsa den. 

 

För att förenkla och förtydliga en del dokument kompletteras viss text med bilder. 

   

Alltså, det finns lite text för att en bild säger ju mer än 4000 ord, så vi har såna bilder istället. 

 

Motorbyggarna berättar att det är svårt att förstå skriftlig information från högre 

instanser inom Scaniakoncernen. Men motorbyggarna anser inte att det gör någonting 

om de inte förstår skriftliga informationen eftersom det som är viktigt och rör dem 

kommer ut muntligt. 

 

Ibland får vi olika lappar från cheferna på kontoret, då är det en riktig hög svenska det känns 

som om det är en lagtext. Dom på line förstår inte även de som inte har läs- och 

skrivsvårigheter. Och då kan det vara väldigt svårt men annars så tycker jag inte att det är 

särskilt svårt. Det är ju så hära, att ofta kommer informationen ut muntligt så att folk ska förstå. 

 

Textmängden är varierande beroende på vilken arbetsuppgift motorbyggarna utför samt 

vilken roll de har. T ex ska ca 33 % av motorbyggarna på ett arbetsområde kunna skriva 

en tillbudsrapport och ca 33 % ska kunna dokumentera stopptidsrapport. Procenttalen 

varierar från arbetsområde till arbetsområde i och med att varje område sätter upp sina 

egna områdesmål.  

 

Textmängden är väl på motorkorten med artikelnummer, så egentligen så är det mest siffror 

man behöver titta på. 

 

Den som har miljörollen ska skriva tillbudsrapporter. En tillbudsrapport skrivs för att 

dokumentera ett tillbud. Den skrivs på dator och finns i förtryckta upplagor där de kan 

välja förtryckta val. Men motorbyggarna måste också skriva en del av dokumentationen 

med fri text. De måste skriva med egna ord vad som hände? Vad den kortsiktiga 

lösningen är och vad de ska göra åt problemet i framtiden. 

 

Textmängden är varierande men det är ganska mycket text att läsa på en dag. När man 

arbetar med tillbudsrapporter så är det mycket text och andra gånger är det lite mindre. 
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Arbetsinsatsförändringar efter läs- och skrivprojektet 

 

Alla motorbyggare anser att de har höjt sin arbetsinsats efter läs- och skrivutbildningen. 

De ansåg att de utförde arbetsuppgifterna med hög kompetens redan innan utbildningen, 

men skillnaden nu efter läs- och skrivprojektet är att de vågar ta för sig mycket mer. De 

håller sig inte i bakgrunden utan kliver fram och deltar i alla aktiviteter på ett positivt 

sätt. De är inte längre rädda att synas och att skriva.  

 

Jag kände nog att jag var lika bra förut men jag vågade inte visa någonting, man höll sig 

undan, man var som en skugga. Det känner jag att jag inte är längre. Nu vågar jag ställa mig 

där framme och skriva och prata. Det är så skönt tycker jag att Scania har fått upp ögonen för 

oss som har läs- och skrivproblem, Scania ser att vi besitter kunskap i alla fall. 

 

Nu är jag inte rädd när jag ser mitt namn på dokumenthuvudet, det var jag förr. Jag tar mycket 

större plats nu än förr, för att nu vet jag att jag stavar rätt. 

 

 

Efter läs- och skrivprojektet vågar motorbyggarna i större utsträckning uttrycka sina 

åsikter. De har lättare att få till stånd en dialog med medarbetare och chefer i och med 

att de vågar synas och skriva på tavlan. 

 

Jag tar bara upp pennan och skriver nu på tavlan och då syns man ju hos chefen. Så att säga 

om man skriver på tavlan och om man vågar skriva dokument som ska sitta ute på line då 

avlastar man ju om man kan hjälpa till. Jag törs göra saker jag inte gjorde förut. 

 

Mina chefer har sagt till mig att förut satt jag mig längst bak när vi hade möten, men nu sätter 

jag mig längst fram och är inte rädd för att vara med på mötena.  

 

 

Alla har deltagit i olika kurser i Scanias regi innan läs- och skrivprojektet. Nu berättar 

de att genom sina ökade läs- och skrivkunskaper skulle få ut mycket mer om de gick 

samma/liknande kurs igen. De har lättare att ta till sig texter och de är inte längre rädda 

för att bli sedda. De vågar läsa om texter som de inte riktigt förstår de vågar även fråga 

om hjälp. Motorbyggarna känner glädje och trygghet därför att Scania såg dem som 

individer och satsade på dem personligen. Genom att bli sedd och få hjälp med sina läs- 

och skrivproblem vågar nu motorbyggarna använda sig av rättstavningsprogrammet i 

sitt dagliga dataskrivande. Det gör att det går mycket snabbare att kommunicera via 

skrift än tidigare. För många var det en stor press att skicka iväg ett mail och en stor 

ångest att använda sig av rättstavningsprogrammet därför då fick de se svart på vitt hur 

de egentligen stavade. 

 

Det är ju lättare att skriva ett CV efter utbildningen. 
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Alla har ju sina olika roller, jag hade arbetsmiljöansvarsroll, och att utveckla sitt grammatiska 

läsande, tänkande och så där. Jag menar förut fick man mycket papper och så dära som man 

skumläste och la åt sidan. Efter läs- och skrivutbildningen gav jag mig fan på att läsa, jag läste 

ordentligt och skapade förutsättningar efter det.  

 

Eftersom jag inte gick så mycket i skolan så är jag duktig på den praktiska biten så det känns 

skönt att komplettera med den teoretiska biten också. Listan på kurser jag vågar söka på 

Scania är mycket längre nu. 

 

Sju motorbyggare har förändrat sin arbetssituation som en direkt följd av deras 

medverkan i läs- och skrivprojektet. De berättar unisont hur de numera vågar ta för sig. 

Nu vidareutvecklar de sig på olika nivåer för att kunna ta ett ökat ansvar i verkstaden. 

De berättar att de bidrar till Scanias utveckling på ett effektivare sätt nu. De törs gå fram 

och skriva på tavlan och de kan lättare förstå information som ges skriftligt till dem. 

Tidigare på förbättringsgruppsmötena vågade de inte aktivt delta pga. deras bristande 

läs och skrivkunnighet, trots att de hade synpunkter på förändringar och förbättringar.  

 

  

Nu är jag med och utvecklar avdelningen tillsammans med mina medarbetare förut tordes jag 

inte det. 

  

Jag känner mig starkare som person och det gör att jag vågar ta steg som jag inte gjort förut. 

Jag klättrar både som person och i min arbetssituation istället för innan, då jag höll mig i 

bakgrunden. Nu är jag både skyddsombud och personalsamordnare så jag tycker att jag har 

gått framåt enormt. 

 

Motorbyggarna anser att de har ökat sin anställningsbarhet. De känner ingen rädsla 

längre om det blir tal om att byta arbetsuppgifter. 

 

Jag känner mig stark. Jag är inte lika rädd för att byta arbetsuppgifter längre, innan vågade jag 

inte. Jag var rädd för att börja om och att bli ertappad som en dålig läsare. 

 

De berättar att de har lättare efter läs- och skrivprojektet att ta till sig instruktioner. 

Oftast blir de muntligt informerade om nyheter, förändringar och instruktioner i 

verkstaden. Skillnaden nu efter utbildningen är att flera kan tänka sig att aktivt ta del av 

den skriftliga informationen, det kunde de inte tänka sig innan de medverkade i 

utbildningen. 

 

Arbetsinsatsförändringarna har väl blivit bättre nu törs jag väl påstå. Dels att läsa instruktioner, 

nu har jag lättare att förstå och göra rätt på sådana och så där. 
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Viktigaste, tråkigaste och intressantaste arbetsuppgiften 

 

Alla anser att deras viktigaste uppgift samtidigt är deras tråkigaste. Och det är att hålla 

line rullande. 

 

Ja, det viktigaste är att hålla line rullande. Ja, och när man står fast vid en station och monterar 

konstant utan variation är det tråkigaste. 

 

Ja det tråkigaste är att montera länge på en station när man är kort om folk. 

 

Det intressantaste motorbyggarna gör under ett arbetspass ligger utanför takttiden. 

Många finner det intressant att lösa problem och avvikelser. De berättar att då känns det 

som att de utvecklas vilket känns bra. 

  

Problemlösning alltså när något skiter sig helt, då ska det lösas. Det är kul för det är lite utöver 

det vanliga. För det är ju samma hela tiden på line så det här gör att man gör något annat en 

liten stund, utvecklande! 

 

Att utgöra en del i förbättringsgruppen är viktigt för motorbyggarna. De berättar att det 

känns positivt att vara med och utveckla deras egen arbetsplats. De anser att under 

förbättringsgruppsmötena får de möjlighet att göra deras röster hörda. 

 

Jag fick tid till någonting, jag utvecklade saker runt i kring line för mitt eget bästa så att säga. 

  

Att förbättra runt om kring, det kan vara vad som helst. Rita ritningar till något verktyg eller 

skriva någon rutin. Det är mer varierande än att stå på line. 

 

Läs- och skrivutbildningens betydelse för motorbyggarna 

 

Den största förändringen är ökad självkänsla hos den enskilda individen. Några 

förklarar att deras livssituation har förändrats. De har gjort en inre resa och upptäckt att 

de kan lära sig vilket i sin tur har gett dem ett ökat självförtroende. Det ökade 

självförtroendet upplevs starkast i läs- och skrivsituationer. 

 

Jag har fått bättre självförtroende när jag mailar för det ser bättre ut om det är rättstavat. Det 

känns ju schysst att man har fått en personlig utveckling det känns i det vanliga livet. 

 

Det framkommer även tydligt att självförtroendet har ökat på arbetsplatsen, från att dra 

sig undan till att ta för sig. 

 

Å självförtroendet har fått sig en sån jävla boost då, man blir bara positiv, man ställer sig inte 

bara och läser rakt ut men nu gör jag det i förbättringsgruppsmötena. 
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Nu är jag inte rädd för att läsa oavsett för vem det är.  

 

Motorbyggarna berättar att Läs- och skrivutbildningen har betytt olika mycket för dem. 

Allt ifrån en nystart där den skriftspråkliga världen har öppnat sig till att tillgodose sig 

stavningsregler och därigenom kunna kommunicera effektivare via skrift. 

 

Alltså läs- och skriutbildningen har varit liksom diamanten bland kolen om man säger så. Den 

har betytt så oerhört mycket för mig och för andra som jag känner uppe i motorverkstaden som 

också har gått den. 

 

 Nu känner jag mig mycket gladare och positivare, så idag känner jag mera livsglädje. Innan 

kände jag att jag var dum i huvudet jag fattade ju inget. Så det är en enorm skillnad efter läs- 

och skrivprojektet. 

 

Asså kursen betyder så mycket så det är svårt att förklara. Jag kan inte sätta riktiga ord på det 

faktiskt. 

 

Motorbyggarna anser att de läser mer nu än innan utbildningen både privat och på 

arbetet. För många har deras totala mängd text som de läst under sitt liv ökat markant 

efter utbildningen.  

 

Fram till senaste tiden har jag bara lyssnat på talböcker och kanske bara läst två till tre stycken 

å efter kursen har jag läst sex, det dubbla liksom. 

 

Motorbyggarnas ökade självförtroende, som de har fått genom deras medverkan i 

utbildningen, gör så att de vågar skriva mycket mer. De berättar att det inte är farligt att 

stava fel eftersom det går att ändra efteråt. 

  

Jag är inte rädd längre, blir det ett fel i min stavning kan jag ändra det liksom. Det kunde jag 

inte innan projektet. 

 

Strategier för att hantera läs- och skrivsituationer i arbetet 

 

Cheferna i Scanias motorverkstad antog, eftersom Scania avspeglar samhället i stort, att 

det var max 5 % som var läs- och skrivsvaga. Det visade sig, efter kartläggning, att det 

var cirka 13 % som behövde stöd i läsning och skrivning.  

 

Jag hade inte förstått att det skulle bli en sån stor grej, vi hade räknat med 5 % men det blev 

mycket mer. 

 

Detta tyder på att motorbyggarnas har strategier för att hantera Scanias läs- och 

skrivkrav i det dagliga arbetet. Utöver de 13 % som frivilligt anmälde sig till projektet 
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kan man anta att det finns ett mörkertal som inte vågar eller känner sig mogna att söka 

sig till läs- och skrivprojektet.       

 

Vi märker att motorbyggarna utvecklar fungerande strategier för att hantera sina läs- 

och skrivproblem i deras dagliga arbete. De har utvecklat en strategi för att hantera 

arbetet utan att visa att de inte behärskar dagens läs- och skrivkrav. I intervjuerna 

framgår det att motorbyggarna känner sig ensamma om deras läs- skrivproblem, vilket 

blir följden då att de inte ser att sina medarbetare har samma problem. 

  

När man tror att man stavar riktigt illa vågar man ju inte skriva på tavlan och sen var det så att 

det visade sig att det var väldigt många som inte kunde skriva. Så egentligen så var jag inte 

ensam.  

 

Bytarstrategin 

 

Motorbyggarna berättar att det i princip är varje dag de behöver sätta sig in i något nytt 

rörande deras arbete. Detta hanterar de på olika sätt.  En berättar att han byter 

arbetsuppgift om han inte klarar eller förstår den. 

 

Kan jag inte så skickar jag det vidare, man kan ju liksom byta och hjälpa varandra.            

 

Sociala strategin 

 

Några berättar att de tar hjälp av sina medarbetare när de behöver sätta sig in i något 

nytt. De beskriver sig själva som väldigt sociala. När de vill ta reda på något nytt väver 

de in det som de undrar över i det vardagliga samtalet. 

 

När jag går runt i verkstaden säger jag –hej hej, när jag passerar. Så den biten är jag inte rädd 

för, så då är det lätt att slänga iväg en fråga när jag undrar över nåt. 

  

Förenkla ordstrategin 

 

Det finns ytterligare strategier som några använder sig av, t ex förenkla ordstrategin. 

När de hör ord de inte förstår, så ber de att få en utförlig beskrivning av ordet betydelse. 

Efter att de har förstått ordets innebörd anpassar de ordet till sin egen vokabulär. 

 

När man hämtar instruktioner från andra ställen så kan det ju vara mera avancerad svenska. 

Väldigt mycket nya ord som -verifiera, då får man fråga vad det betyder och sedan försöka 

förenkla alla ord eftersom. 

 

Försvinna strategin 

 

Andra berättar att genom att hålla sig undan kan de kringgå att bli ertappade som dåliga 

läsare och skrivare. 
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När nån skulle läsa och skriva, man höll sig undan man var som en skugga. 

 

. 

Det här är några av de strategier som motorbyggarna använder sig av för att hantera olika 

läs- och skrivsituationer i motorverkstaden. 

8.4 Tänkt funktion och löst funktion 

Under våra intervjuer och under våra spontana samtal med de motorbyggare som har 

deltagit i läs- och skrivutbildningen har vi observerat att det finns en tänkt funktion i 

olika situationer i verkstaden. Den tänkta funktionen fungerar bra för dem som kan läsa 

och skriva men mindre bra för dem som har läs- och skrivproblem. 

  

Tabellen nedan visar röster från chefer hur den tänkta funktionen är tänkt att fungera i 

olika delar av verkstaden, vilken fungerar bra för dem som kan läsa och skriva. Den 

högra kolumnen löst funktion visar vilka problem som uppstår för dem som har läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Tänkt funktion   Löst funktion 

 

Tidningen Inside är ett nyhetsblad som finns 

tillgänglig för alla medarbetare. Genom den ska 

medarbetarna ta del av nyheter och förändringar på ett 

positivt sätt. Den är viktig för lagkänslan. 

”Inside är svår att läsa”. ”Jag orienterar mig med 

hjälp av bilderna”    

När något felar och ett taktstop uppstår skall 

motorbyggarna rapportera felet via datorn, dels vad 

som felar men även var någonstans felet uppstår, 

sedan sammanställs det till en rapport. 

”Om en robot gör något fel ska vi rapportera det i 

fri text via datorn som inte har en automatisk 

rättstavningskorrigering. Så om vi inte stavar hela 

meningen rätt när vi rapporterar går det inte att 

sammanställa felrapporteringarna vid ett senare 

tillfälle. Listan blir oändligt lång av olika sökord 

därför att de är felstavade”. 

Intranätet finns för att kunna hitta information som rör 

arbetet i stort. 

Jag som har stavningsproblem har svårt att söka 

på intranätet och det är enormt tidskrävande. Ska 

jag t ex söka på en motor, räcker det inte med 

namnet på den motorn. Utan jag måste skriva rätt 

beteckning för att få fram informationen. Det finns 

ingen hjälpfunktion som google har ”menade du 

det här?” Det tar jättelång tid att hitta rätt. ” 

Intranet vad är det?” 

  

Rollerna är tänkt att cirkulera mellan alla som arbetar 

på line. 

”Man får välja roll efter sin egen förmåga, vissa roller kräver 

mer läsning och skrivning än andra roller” 

  

Krav för att bli anställd - motorbyggarna ska ha 

genomgått en gymnasieutbildning eller liknande. 

”Jag känner inte till något sånt krav, här finns det 

blandade skolbakgrunder” 
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Fig. 1 Visar tänkta funktioner och problem som kan uppstå kring dessa när medarbetarna har läs- och 

skrivproblem 

 

Figur 1 visar att de som har läs- och skrivsvårigheter inte kan använda sig av alla 

funktioner som finns på arbetsplatsen. Tabellen påvisar en klyfta mellan arbetsledare 

som å ena sidan förutsätter att alla medarbetare ska kunna ta del av den tänkta 

funktionen och å andra sidan de läs- och skrivsvaga som genom deras bristande 

kunskaper inte kan använda sig av de tänkta funktionerna utan måste lösa dem på annat 

sätt. 
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8.5 Scanias enkätundersökning 

För att ta reda på vilka effekter läs- och skrivprojektet haft har Scania gjort en 

enkätundersökning. De medverkande i enkätundersökningen är motorbyggare som har 

deltagit samt avslutat projektet. Enkäten har ifyllts anonymt vid deras sista 

utbildningstillfälle (se enkätformuläret på separat bilaga 11.3). 

  

Vi har sammanställt enkäten åt Scania. Nedan presenterar vi delar av enkätresultatet. 

 

Stapeldiagrammet nedan visar åldersfördelningen på de personer som har deltagit i läs- 

och skrivutbildningen. 

 
Fig. 1 Visar åldersfördelningen på deltagarna. 

 

Av de 33 stycken som svarade på enkätundersökningen visar figur 1 att 

åldersfördelningen i läs- och skrivprojektet är varierande. Fem stycken är mellan 18-25 

år. Sex stycken är mellan 26-30 år, sex stycken är 31-35 år och sex stycken är mellan 

36-40 år.  Tre stycken är mellan 41-45 år, fyra stycken är mellan 46-50 år och två 

stycken är 50- uppåt år. En har inte fyllt i sin ålder i enkäten. 
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Stapeldiagrammet nedan visar hur motorbyggarna, fick information om läs- och 

skrivprojektet. 
 

 
Fig. 2 informerar på vilket sätt deltagarna fick information om läs- och skrivprojektet. 

 

Figur 2 visar att 15 personer fick information om projektet i förbättringsgruppen. 15 

stycken fick information via samtal med pedagogerna. Nio personer fick information via 

chefer. Tre personer fick information via annat. Tre personer fick information via 

chefsinformation. En person fick information via personalman och en person fick 

information via Inside. 
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Stapeldiagrammet nedan visa vad motorbyggarna har övat på vid utbildningstillfällena. 

 

 
Fig. 3 Visar vad motorbyggarna övade på vid utbildningstillfällena. 

 

Figur 3 visar en jämn fördelning av vad motorbyggarna har övat på vid 

utbildningstillfällena. De har övat på läsning, stavning, läsförståelse och ordkunskap.  
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Det här stapeldiagrammet visar i vilka olika grader motorbyggarna själva har påverkat 

innehållet i läs- och skrivutbildningen. 

 

Fig. 4 Visar i vilken grad motorbyggarna ansåg att de fick vara med och påverka innehållet i 

utbildningen. 

  

Figur 4 visar att motorbyggarna själv har kunnat påverka innehållet och utbildningsinsatsen i 

hög grad. 17 personer anser att de har kunnat påverka innehållet i deras utbildning i ganska 

stor grad. Nio personer anser att de har kunnat påverka innehållet i utbildningen i hög grad. 

Tre personer anser att de har kunnat påverka innehållet i utbildningen i ganska liten grad och 

fyra personer vet ej. 
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Stapeldiagrammet nedan visar hur väl motorbyggarna anser sig blivit bemötta av 

utbildarna. 

 

 
Fig.5 Visar i vilken grad motorbyggarna anser att de har blivit bemötta av utbildarna. 

 

Figur 5 visar att motorbyggarna anser att de har blivit väl bemötta av utbildarna. 27 stycken 

instämmer i att de har blivit väl bemötta. Fem stycken instämmer i hög grad att de har blivit 

väl bemötta. En instämmer till viss del att han har blivit väl bemött av utbildarna.
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Stapeldiagrammet nedan visar i vilken grad motorbyggarna anser hur väl de har blivit 

bemötta av sina chefer. 

 

 
Fig. 6 Visar i vilken grad motorbyggarna anser att de blivit bemötta av cheferna. 

 

Figur 6 visar att mer än hälften av motorbyggarna har blivit väl bemötta av cheferna när 

det gäller deras läs- och skrivsvårigheter. 19 stycken instämmer i mycket hög grad att de 

har blivit väl bemötta av deras chefer i frågan. Sju stycken instämmer i hög grad, två 

stycken instämmer till vis del, två stycken instämmer inte alls i att de har blivit väl 

bemötta av deras chefer när det gäller deras läs- och skrivutbildningen. Tre stycken vet 

ej. 
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 Stapeldiagrammet nedan visar om motorbyggarna anser att utbildningsinsatsen har 

bidragit till att de känner sig säkrare inför olika läs- och skrivsituationer. 

 
Fig. 7 Visar om motorbyggarna anser att utbildningen har bidragit till att motorbyggarna känner sig 

säkrare inför olika läs- och skrivsituationer. 

  

Figur 7 visar att 24 av motorbyggarna känner sig säkrare inför olika läs- och 

skrivsituationer. Fem personer anser inte att utbildningen har gjort att de känner sig 

säkrare inför olika läs- och skrivsituationer. Fyra personer anser inte att det kan svara på 

frågan. 
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9. Diskussion 

I vårt avslutande kapitel presenterar vi först metoddiskussionen. Därefter presenterar vi 

resultatdiskussionen där vi inledningsvis diskuterar studiens syfte och frågeställningar 

samt nya perspektiv som växt fram i vår studie.  

 

9.1 Metoddiskussion 

 

En av studiens fördelar är att metoden vi valt för att genomföra denna undersökning har 

fungerat bra. Vår ambition är att se vilken betydelse skriften har i motorverkstaden. Vi 

undersöker även betydelsen av läs- och skrivutbildningen och undersöker inte endast 

vad medarbetarna anser om utbildningen. Fördelen med vårt metodval är att vi ges 

möjlighet att komma informanterna nära och ta del av deras berättelser. Intervjuer av det 

slag vi gör i vår studie kan förmedla hur läs- och skrivsvaga medarbetare hanterar läs- 

och skrivkraven som ställs på dem i verkstaden. Detta i kombination med våra egna 

fältanteckningar och Scanias enkätundersökning utgör en bra grund för att svara på 

frågeställningarna i vår studie. 

 

Urvalet av informanter sker med hjälp av de pedagoger som håller i läs- och 

skrivprojektet. Trots att pedagogerna följer våra urvalskriterier kan detta påverka viss 

del av resultatet.  

 

Myrberg (2003) förklarar att läs- och skrivsvårigheter innebär svårigheter att läsa och 

skriva men att det även innefattar problem att förstå det man läser. Läs- och 

skrivsvårigheter kan uppstå trots god avkodning/inkodningsförmåga. Men genom att 

pedagogerna följer våra urvalskriterier ges vi stor variation på våra informanter så som 

ålder, bakgrund och varierande läs- och skrivkunnighet. Resultatet av våra intervjuer 

visar en bred variation av motorbyggarnas kompetensutvecklingsbehov, allt från att lära 

sig rättstavningsregler till att öva på läsning och läsförståelse.  

 

Alla informanterna deltog i enkätundersökningen vilket gör att enkätundersökningen 

bidrar med information till vår studie. Å andra sidan kanske tillförlitligheten i 

enkätundersökningen kan ifrågasättas då respondenterna är individer som har olika art 

av läs- och skrivproblem. Vid sammanställningen av enkätundersökningen framkommer 

genom respondenternas svar att alla inte förstår frågorna. Lundberg (1984) förklarar att 

den svaga läsaren har problem med ordavkodningen vilket gör att de inte kan använda 

sina inre ledtrådar för att förstå texten. Eftersom den svage läsaren aldrig tar tag i orden 

blir det en slags gissningsläsning. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Ett syfte med vårt projekt är att se hur motorbyggare som själva anser sig läs- och 

skrivsvaga hanterar dagens läs- och skrivkrav som ställs på dem i motorverkstaden. Vi 

ställer oss frågan hur upplever motorbyggarna läs- och skrivkraven i sitt dagliga 

arbete? Resultatet visar att motorbyggarna upplever att läs – och skrivkraven varierar 

beroende på arbetsuppgifterna. De berättar att de går att styra hanteringen av läs –och 

skrivkraven beroende på vilken roll de väljer i förbättringsgruppen. 

  

Ett annat syfte är att undersöka hur läs- och skrivkraven ser ut i verkstaden både ur ett 

motorbyggarperspektiv och ur ett arbetsledarperspektiv. Resultatet visar att 

arbetsledarna anser att alla behöver goda läskunskaper för att utföra sitt dagliga arbete 

och att skrivkraven är lägre än läskraven. Motorbyggarna berättar att de anser att det är 

höga läs- och skrivkrav för att hantera Scanias produktionssystem men att arbetet på 

line inte ställer lika höga krav. 

 

Vi sökte kunskap i huruvida den kompetenshöjande läs- och skrivutbildningen har betytt 

något för motorbyggarna genom att ställa frågan vad har läs- och skrivutbildningen 

betytt för motorbyggarna? Resultatet visar att den största förändringen är ett ökat 

självförtroende. Motorbyggarna anser att de har höjt sin arbetsinsats efter läs– och 

skrivutbildningen samt att de har ökat sin anställningsbarhet, vilket styrks av 

arbetsledarnas berättelser.  

 

Vi kan konstatera att Scania arbetar efter ett framgångsrikt produktionssystem i 

motorverkstaden. Systemet bygger på att allt är standardiserat vilket innebär att de alltid 

strävar efter ett normalläge.  Genom att de uppnår ett normalläge och har ett 

standardiserat arbetssätt kan medarbetarna i verkstaden utmana och effektivisera 

processen med ständiga förbättringar. Vi noterar att detta är ett bra koncept då Scania 

tar tillvara på sina medarbetares kunskaper, yrkesskickligheter och förmågor att lösa 

problem. Men för att kunna genomföra ständiga förbättringar krävs det att alla är läs- 

och skrivkunniga. Genom resultaten kan vi se att Scania går miste om många 

motorbyggares kunskaper därför att de medarbetare som har läs- och skrivproblem inte 

törs dela med sig av sina kunskaper och åsikter. Våra informanter berättar att 

grundläggande läs- och skrivkompetens är ingen ”extra kunskap att briljera med” utan 

en grundkunskap som är starkt sammanflätad med varje individs personlighet. Alla i 

dagens samhälle förväntas kunna både läsa och skriva, berättar de. Därför är valet 

mellan att delge sina idéer och samtidigt avslöja sitt handikapp eller stå tillbaka för att 

inte riskera att bli dumförklarad ett val de måste göra. Skriftens betydelse i verkstaden 

är således mycket kraftfull och talar ett eget språk oberoende av mängden text som 

medarbetarna omger sig med. Huruvida textmängden i verkstaden är av stora kvantiteter 

eller inte är alltså av sekundär betydelse. Vi kan konstatera att läsning och skrivning är 

en del av varje motorbyggares vardag men i vilken utsträckning de tar till sig skriften 

utgörs av deras individuella läs- och skrivförmåga. Hoien och Lundberg (1990) berättar 
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att den svaga läsaren inte läser strategiskt och kan inte heller upptäcka och åtgärda sina 

felläsningar. Eftersom de lässvaga inte kan reparera sina egna läsfel blir de som har läs- 

och skrivsvårigheter beroende av dem som kan läsa och skriva.  

 

Ackerman beskriver en teori om förmågor som medverkar till att förvärva skicklighet i 

utförandet av olika uppgifter. Vi applicerar hans teori till motorbyggarnas arbetsområde 

på Scania. Den största delen av medarbetarnas arbetstid spenderar de på line. För att 

klara av sitt arbete på line måste medarbetarna ha läsförmåga samt allmänna språkliga 

förmågor (kognitiv förmåga). Dessa förmågor är tillräckliga ur kompetenssynpunkt när 

allting fungerar enligt standardiseringen. Motorbyggarna känner sig trygga, värdefulla 

och att de är en del av processen när de arbetar på line. Arbetet på line är monotont och 

därför anser medarbetarna att det intressantaste är när avvikelser uppstår. De gillar att 

utmana systemet och förbättra sin egen och sina medarbetares arbetssituation.  

 

När en avvikelse uppstår ges de möjlighet att utveckla sin individuella yrkesskicklighet. 

Motorbyggarna känner då att de är en viktig länk i Scanias produktionskedja. Men 

samtidigt som de ges möjlighet att utveckla sin individuella yrkeskompetens tydliggörs 

deras bristande läs- och skrivkunskaper, eftersom avvikelser kräver skriftliga rapporter 

och textmängder att läsa. Hoien och Lundberg (1990) uttrycker på ett tydligt sätt att en 

god läsare har metakognition vilket innebär att ha en reflekterande inställning till sina 

egna tankar och egen förståelse, den svaga läsaren har inte metakognition. I vårt resultat 

framkommer det att svaga läsare hamnar i beroendeställning eftersom de inte kan skapa 

sin egen förståelse utan de blir beroende av andras förklaringar. Enligt Ackermans teori 

behöver medarbetarna uppnå nivå två (perceptuell förmåga) för att på egen hand kunna 

tillgodose sig texter och hantera det som en tillbudsrapportering kräver. Dessutom 

måste medarbetarna upp på förmågenivå tre (psykomotorisk) för att kunna se helheten i 

ett välkänt läsmaterial t ex Scanias produktionssystem. Här anser vi att läs- och 

skrivsvaga medarbetare med god yrkeskompetens faller bort från den tänkta funktionen 

i arbetet med Scanias produktionssystem. Produktionssystemet är uppbyggt och 

fungerar bra för individer som ligger på den psykomotoriska förmågenivån (tre). Men 

för de som inte nått nivå tre i läs- och skrivutveckling ges inte möjligheten att bidra med 

sina förslag på förbättringar på önskvärt sätt.  

 

När vi knyter samman Ackermans teori med resultatet framkommer det att 

motorbyggarna inte hade tillräckliga kunskaper för att nå upp till nivå tre innan de 

medverkade i läs- och skrivprojektet. Men att de genom att aktivt delta i läs- och 

skrivutbildningen och höja sin läs- och skrivkompetens gavs de rätta förutsättningarna 

att arbeta sig upp till nivå tre.  

 

En paradox som framkommer i resultatet är att samtidigt som motorbyggarna berättar 

att de egentligen inte behöver läsa och skriva för att utföra sitt dagliga arbete så skattar 

de utbildningen mycket högt. Resultatet av en studie som Capelli & Rogovsky 

genomförde 1995, visar att det viktigaste för att höja kvalitén på yrkesutövandet görs 

genom att utveckla de grundläggande förmågorna (som innefattar läs- och 

skrivförmåga) hos medarbetarna. Detta stämmer överens med det motorbyggarna 

berättar för oss. Visst är de tacksamma över de fortbildningskurser som de får möjlighet 
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att delta i men den absolut viktigaste utbildningen för dem är läs- och skrivutbildningen 

därför att den lägger grunden för allt övrigt lärande. 

 

I resultatet framkommer det att läs- och skrivprojektet har öppnat nya dörrar för Scanias 

medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare fortbildningskurser de har deltagit i. De har 

utvecklat sina läs- och skrivkunskaper som i sin tur har gett dem en ökad självkänsla 

både i och utanför arbetet. Detta har lett till att flertalet av de vi intervjuat har ökat sitt 

inflytande i sin dagliga arbetssituation. En del har tagit nya roller och några 

vidareutbildar sig inom Scania. 

 

Hur kommer det sig att motorbyggarna är så överväldigade över läs- och 

skrivutbildningen? Ingen av våra informanter hade en positiv bild till sin egen 

skolbakgrund och de kunde inte tänka sig att självmant söka för sina läs- och 

skrivproblem. De berättar att upplägget av introduktionen till utbildningen var 

avgörande för deras fortsatta medverkan i läs- och skrivutbildningen. Medarbetarna fick 

gruppvis information om projektet och vad läs- och skrivproblem innebär. Efter den 

korta introduktionen fick alla gå ut och ta en fika. Under fikapausen gick pedagogerna 

runt och frågade alla om de kände igen sig och om de ville göra en kartläggning. Det 

visade sig att många behövde hjälp och öppenheten gjorde att de förstod att det inte var 

något att skämmas för. Att se andra med liknande problem bidrog tvärt emot till en ökad 

trygghet i gruppen. Detta gjorde att alla i motorverkstaden fick en ökad förståelse för 

problematiken. Informanterna berättar att det kändes som en enorm lättnad att se att de 

inte var ensamma med sina problem och att det var skönt att få berätta om deras 

bristande läs- och skrivförmåga för andra. 

 

Om den viktigaste faktorn till att ta steget att kompetensutveckla sin läs- och 

skrivförmåga är att känna sig delaktig i en större gemenskap ställer vi oss frågorna: Vad 

händer med mörkerantalet, de som inte vågade ta steget att kompetensutveckla sig nu? 

Vad händer i framtiden med dem som nyrekryteras och visar sig ha läs- och 

skrivsvårigheter? Kommer introduktionen till utbildningen alltid att ske i grupp på 

arbetsplatsen? Eller måste medarbetarna på eget initiativ söka sig till utbildningen? Vi 

inser att de som har läs- och skrivproblem inte självmant annonserar ut sitt handikapp. 

För att fånga upp medarbetarna som har läs- och skrivproblem är det viktigt att det finns 

pedagoger eller/och chefer som stöttar dem och erbjuder dem utbildningen.   

 

Vi noterar viktiga framgångsfaktorer i läs- och skrivutbildningen enligt våra 

informanter. En är avsaknaden av konkurrens i och med att varje medarbetare får en 

individuell utvecklingsplan som de själv kan vara med och påverka samt att varje 

utbildningstillfälle sker enskilt med en tydlig och välstrukturerad handledning. 

Stapeldiagrammet 8.5.5  visar att medarbetarna ansåg att de blev mycket väl bemötta av 

utbildarna vilket även styrks i våra intervjuer. Detta är extra viktigt för deltagarna då de 

inte har positiva förebilder från det traditionella skolsystemet. I Konsensusrapporten av 

Myrberg (2003) framkommer det att bristande miljöförutsättningar samverkar i 

uppkomsten av läs- och skrivproblem. I motorbyggarnas berättelser om deras skolgång 

visar det sig att de inte har givits de rätta verktygen för att utveckla sina läs- och 

skrivförmågor. Men genom att Scania nu ger dem de rätta förutsättningarna för att 
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utveckla deras läs- och skrivförmågor har deras självförtroende och förmågenivå ökat. 

Från ett nedbrutet självförtroende pga. av bristande läs- och skrivförmåga har 

pedagogerna genom att stötta och ge motorbyggarna de rätta verktygen byggt upp deras 

självförtroende.  

 

En annan betydelsebärande faktor för utbildningens framgång som vi noterar är att 

kompetensutbildningen inte sker på det traditionella viset med lärare- elev i traditionell 

skolmiljö. Pedagogerna måste här börja med att reparera medarbetarnas oläkta sår som 

skolgången har givit dem genom att bygga upp ett förtroende. Pedagogerna som 

utbildade informanterna besitter många positiva egenskaper för att motorbyggarna ska 

orka vända sin negativa skolgång till något positivt där de ska lära sig att tro på sig 

själva. I tolkningen av våra intervjuer framkommer det att flera utav pedagogernas 

egenskaper har hjälp medarbetarna framåt i läs- och skrivutbildningen. Goda 

egenskaper så som att: vara en god lyssnare, konstant berömmande, vara positiv, 

professionell och flexibel i sitt yrkesutförande och sist men inte minst vara en god 

medmänniska. Pedagogerna har även insett vikten av att undervisa i en positiv miljö, en 

miljö långt från den traditionella skolmiljön för att få en nystart med positiva 

miljöförutsättningar i sitt lärande. 

  

Eriksson-Gustavsson (2002) skriver att individer med elementär läs- och skrivförmåga 

inte räcker till i dagens industrisamhälle. Dagens industrisamhälle kräver funktionell 

läs- och skrivförmåga. Scania har genom att gå till kärnan med problematiken och 

utbilda sina medarbetare i de grundläggande färdigheterna direkt höjt sin 

kvalitetssäkring i produktionen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att behärska skriften är av stor 

betydelse i motorverkstaden. För att Scanias produktionssystem ska fungera på önskvärt 

sätt måste medarbetarna besitta de grundläggande läs- och skrivförmågorna som ställs i 

dagens samhälle. I vår studie framkommer en paradox där Scania å ena sidan 

kontinuerligt gör förenklingar gällande motorbyggarnas läs- och skrivinsatser för att alla 

motorbyggare, även läs- och skrivsvaga, skall ha möjlighet att utföra sitt dagliga arbete 

effektivt och korrekt. T ex på ett av monteringsområdena på line använder 

motorbyggarna sig av en laserstråle som sitter under varje motor och är riktad mot 

golvet. Laserstrålen lyser ner på en instruktionstext som är fastklistrad på golvet och har 

olika bakgrundsfärger för att visa varje monteringsmoment. Genom att följa laserstrålen 

som lyser på det moment som ska utföras kan även de motorbyggare som inte har goda 

läs- och skrivförmågor utföra sitt monteringsmoment genom att följa färgkodningen på 

golvet.  Lär de sig färgkoderna utantill behöver motorbyggarna inte kunna läsa när de 

ska utföra sitt moment på motorn, det räcker med att se vilken färg strålen lyser på. En 

förenkling som denna leder till att medarbetarna inte aktivt behöver använda sina läs- 

och skrivkunskaper. Och genom att motorbyggarna inte dagligen ställs inför olika läs- 

och skrivsituationer medför i förlängningen att de som redan har läs- och skrivproblem 

hamnar ännu längre bak i samhällets ständigt ökande krav i läsning och skrivning. 

Dessa förenklingar sker paradoxalt och parallellt med det självständiga arbetet efter 

Scanias arbetsmodell SPS som i sig förutsätter att varje enskild medarbetare ligger på 

förmågenivå 3 enligt Ackermans modell. 
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Vi anser att genom att Scania erbjuder läs- och skrivsvaga möjligheter att utveckla de 

grundläggande läs- och skrivfärdigheter som krävs i dagens samhälle har Scania 

kommit åt den svaga länken i SPS-systemet. Med de rätta förutsättningarna ges 

medarbetarna större möjlighet att individuellt och i grupp hantera avvikelser i 

produktionen. En ökad läs- och skrivförmåga gör även att medarbetarna kan formulera 

och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden. Genom att besitta de grundläggande 

läs- och skrivkraven kan de också inhämta nya kunskaper och erfarenheter för att kunna 

göra väl underbyggda val i deras yrkesutövande. 
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11. Bilagor 

Nedan följer tre stycken bilagor. Två stycken intervjuguider med tematiska 

intervjufrågor, och Scanias enkätundersökning.  

11.1 Intervjuguide Arbetsledare/Chef 

 

Arbetsledare/Chef 

 

1. Beskriv din funktion och ditt arbete i organisationen samt hur organisationen ser ut! 

 

 Ansvarsområden 

 

 

2. Hur ser läs- och skrivkraven ut på er arbetsplats? 

 

 Läskrav 

 Skrivkrav 

 Ensamarbete 

 Arbete i lag 

 

 

3. Är det några förändringar som är aktuella nu på arbetsplatsen? 

 

 

4. Hur ser kompetenskraven ut på arbetsplatsen?  

//Vad är det viktigaste du kräver när du rekryterar nytt folk? Annat viktigt?..... 

 

 

5. Beskriv hur din dagliga kontakt med personalen ser ut? 

 

 Muntlig kontakt 

 Skriftlig kommunikation 

 Annan kontakt 

 

6. Beskriv skillnaden på personalens arbetsinsatser efter läs- och skrivprojektet  

 

 Engagemang 

 Ökad produktivitet 

 Anställningsbarhet 

 Nytänkande  
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7. När uppköparna beställer en leverans förmedlar ni det vidare. Hur? 

 

 Underlaget till kontakten 

 Information till industriarbetarna 

 

8. Du har några som har deltagit i läs- och skrivkursen. Ser du någon praktisk skillnad 

före och efter kursen i verkstaden? 

 

 Har det inneburit något konkret 

11.2 Intervjuguide medarbetarna 

 

Frågeområde1   

Medarbetarna 

 

1. När och varför gick du den här kursen? Vad har kursen betytt för dig? 

 I arbetet 

 Vardagen i övrigt 

 

2. Det har nu gått några månader sedan du gick din kompetenshöjande kurs i läs- och 

skrivutveckling. Berätta vad som efter kursen….. 

 Självkänsla 

 Betydelse 

 ”Hur känner du om det blir tal om att du skulle byta arbetsuppgifter/byta jobb? 

 

 

3. Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig! 

 

 Vilka är dina arbetsuppgifter 

 Viktigaste 

 Intressanta 

 Nödvändiga 

 Tråkiga 

 

4. Berätta hur du ser på läs- och skrivkraven i ditt dagliga arbete! 

 

 Svårighetsnivå 

 Textmängd 

 Läs- och skrivuppgifter 

 

5. Hur ofta måste du sätta dig in i nya saker på jobbet – sådant du inte känner dig helt 

säker på och kan från början? 

 

 Hur hanterar du sådana situationer 
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 Vilken roll spelar läsning och skrivning för dig då? 

 

6. Viktiga förändringar som du har varit med om (den tiden du arbetat på Scania) 

  

 Vad har förändringen inneburit något för dig? 

 

7. Om Scania annonserar ut ett arbete internt känner du då att du kan söka det? 

Hur ser du på nya arbetsuppgifter? 

 

8. Kompetensutveckling! 

 Deltagande kurser i arbetet 

 Deltagande av kurser eget initiativ 

 Har kurserna betytt någon förändring för dig? 

 

Hur känner du dig nu? Skillnad före och efter kursen? 

 

11.3 Scanias enkätundersökning  

 
Utvärdering Läs och skriv  
 

1. Din ålder 

 

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50- 

       
 

 

2. Hur fick du information om Läs- och skrivprojektet? Vg kryssa, fler svar 

möjliga. 

 

 Chefsinformation 

 Info i förbättringsgrupp 

 Personligt samtal med Ewa Ahrnéll, Ewa Davidsson eller Christina Norsted 

 Via min chef 

 Via personalman 

 Via Inside 

 Annat: ___________________________ 
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3. Informationen i förbättringsgruppen var: 

 

Dålig Mindre bra  Ganska bra  Mycket bra 

       
 

Förslag till förbättringar i informationen 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

 

4. Vad har du övat på vid utbildningstillfällena? 

 

 Läsning   Läsförståelse 

 Stavning  Ordkunskap 
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5. Jag har utbildat mig:  

 

På arbetstid  Utanför arbetstid   Lika fördelat/både 

och 

                                
 

 

6. Jag har själv kunnat påverka innehållet i utbildningsinsatsen: 

 

I liten grad    Ganska liten grad    Ganska stor grad     I hög 

grad 

                          
 

 

7. I de fall du fått hemuppgifter har de varit: 

 

Väl anpassade                            För omfattande  Inga hemuppgifter                           

       
 

 

8. Jag tycker att min utbildare har bemött mig på ett bra sätt: 

 

 Instämmer inte alls, vg motivera  

 

_______________________________________________________________

___ 

 

 Instämmer till viss del, vg motivera  

 

_______________________________________________________________

____ 

 

 Instämmer i hög grad  

 

 Instämmer i mycket hög grad 

 

 

 

9. Jag tycker att min chef bemött mig ett bra sätt när det gäller mina läs- 

och skrivsvårigheter: 
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 Instämmer inte alls, vg motivera 

 

_______________________________________________________________

_ 

 Instämmer till viss del, vg motivera  

 

_______________________________________________________________

__ 

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer i mycket hög grad 

 

 

10. Har dina arbetskamrater haft några positiva eller negativa synpunkter 

på att du går iväg på utbildning? 

 

 Ja           

Vilka?____________________________________________________ 

 

 

11. Mina förväntningar på utbildningstillfällena var: 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

 

12. Mina förväntningar har uppfyllts: 

 

                     
I liten grad    Ganska liten grad    Ganska stor grad I hög grad 

 

 

13. Vad är de största vinsterna med att du fått möjlighet att arbeta med 

dina Läs- och skrivsvårigheter? 
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_______________________________________________________________

___ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

14. På vilket sätt har utbildningsinsatsen påverkat dig i ditt arbete? 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

 

15. Har utbildningsinsatsen bidragit till att du känner dig säkrare inför 

olika läs- och skrivsituationer? 

 

 Ja, nämligen:  

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

Nej 

 

 

16. Finns det andra positiva effekter av kompetensutvecklingen inom läs- 

och skriv, i så fall, vilka? 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 
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_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________

____ 
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 
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