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Abstrakt. 

 
Inom fordonsbranschen har det skett en snabb förändring vad det gäller den tekniska 

utvecklingen. Detta ställer ökade krav på mekanikern som skall reparera fordonen. Syftet med 

denna studie var att visa på branschens syn i Västernorrland på den kompetensförändring som 

syns i andra studier, samt att visa på hur branschen ser på den utbildning inom fordons och 

transportprogrammet som bedrivs vid gymnasieskolan. Undersökningen utfördes genom 

kvalitativa intervjuer vid sju märkesverkstäder. Urvalet gjordes genom studier av 

försäljningssiffror av antalet sålda fordon inom deras fordonsmärken. Resultatet visade på att 

branschen ser en höjning av kompetenskraven inom elektronik, diagnostisering, felsökning 

samt sociala färdigheter. Resultatet visade även att branschen är nöjda med de elever som 

yrkesskolorna utbildar, men att de ändå vill påverka en del i utbildningen, men det kom inte 

riktigt fram hur.  
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Inledning 

 

Behöver vi fler bilmekaniker i Sverige? Behöver vi fler Lastbils- och maskinmekaniker? 

Ja naturligtvis behöver vi det, och det av olika orsaker. Åldersavgångar, ökande 

bilförsäljning, anställningsförändringar gör att det finns många olika orsaker till att det 

behövs fler reparatörer inom fordonsbranschen. Den alldaglige ”meckaren” har nog sett 

sina bästa dagar som alltifrån gedigen reparatör på en auktoriserad verkstad till en 

”garagemeckare”. Dagens bilmekaniker måste ha en hel del ytterligare kunskaper utöver 

den vanliga tekniska kunskapen om ett fordons uppbyggnad och funktion. 

Fordonstekniker förekommer alltmer som en benämning på framtidens reparatör. Enligt 

en undersökning av Edin(2010) som är gjord på uppdrag från Motorbranschens 

yrkesnämnd (MYN), säger de flesta av branschens företrädare att framtidens 

fordonsmekaniker måste öka sin kunskap inom såväl elektronik som systemteknik.  

 
En allmän reflektion är att rollen benämns mekaniker medan utvecklingen går mot 

mer el och elektronik och mindre av ren mekanik. En mer relevant benämning borde 

vara ”personbilstekniker” Ett flertal av de intervjuade ger exempel på denna 

utveckling och där man via specialisering inom företaget blir ”personbilstekniker” 

med fokus på bl.a. diagnos och felsökning.”
1
 

 

Den tekniska utvecklingen inom fordonsbranschen har gått från mekaniska lösningar till 

dagens elektroniskt styrda funktioner som självjusterande ljus, självbromsande fordon, 

självsvängande fordon, start-stoppfunktion, vilket förmodligen betyder att 

morgondagens fordonstekniker måste inneha ett större kunnande om just elektronik och 

systemteknik. Värnandet om en hållbar utveckling och bevarande av vår miljö är också 

en anledning till att kompetensbehovet antagligen ser annorlunda ut i framtiden. Redan 

nu har försäljningen av miljöfordon ökat markant enligt statistik från BIL Sweden 2010 

som är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, 

lastbilar och bussar. Det är framförallt hybridfordon som ökat i försäljning enligt 

statistiken, men även rena elbilar har ökat i försäljning. En renodlad elbil har även 

annan teknik jämfört med ett vanligt fordon med enbart en förbränningsmotor som 

drivkälla. Detta faktum visar på att morgondagens fordonstekniker måste kunna en hel 

del om den tekniken. En annan aspekt på kompetensen hos framtidens  

’fordonstekniker är att de kommer att ha alltmer direkt kundkontakt som reparatör, 

personliga servicetekniker är en benämning på en viss typ av mekaniker på en större 

bilverkstadskedja. En personlig servicetekniker gör allt ifrån att boka in arbetet direkt 

med kund till att fakturera det färdiga jobbet. Som personlig servicetekniker måste man 

även ha en bra social kompetens. Detta har även uppmärksammats av Edin i sin 

undersökning Edin (2010). Där ser Edin att det kommer ett ökat krav på 

gymnasieskolan att fokusera på sociala färdigheter eftersom dessa krav inte är något 

som belyses av branschen genom sina branschorganisationer Motorbranschens 

yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas yrkesnämnd (LYN). Edin har i sin rapport belyst 

det på följande sätt: 
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”I stort sett skiljer det sig inte i vilka områden som anses vara av mindre vikt mellan 

de olika befattningarna; bilmekaniker, bilskadereparatör, billackerare, 

lastbilsmekaniker och reservdelsman, det är främst förmågan att delegera och 

förhandla som inte anses vara viktigt eller mycket viktigt” ” samtliga intervjuade 

anser att sociala färdigheter/personliga egenskaper är ett kompetensområde som är 

av yttersta vikt att utveckla inom gymnasieskolans fordonstekniska program.”
2
 

 

Hur ser då möjligheterna ut för skolorna att leverera dessa fordonstekniker som 

branschen behöver? Att utbilda sig till fordonsmekaniker kan ske genom olika 

utbildningar som t.ex. komvux eller folkhögskolor, men den största utbildaren av 

fordonsmekaniker genom fordonsprogrammet är den kommunala gymnasieskolan. 

Vilka förutsättningar har gymnasieskolan att bedriva denna utbildning? 

Gymnasieskolan har styrdokument från Skolverket att följa, och i de styrdokument som 

kommer i nya gymnasiereformen GY 2011 är några av målbeskrivningarnas innehåll 

riktat mot vikten av kunskap om kundrelationer och att eleverna skall få kunskap om 

nya tekniska lösningar. Branschens krav på utbildningen är omfattande finns också att 

läsa på MYN och LYNs gemensamma hemsida, Bilproffs.se. Det finns därmed 

förutsättningar för skolorna som vill bedriva utbildning att ta del av både skolverkets 

mål samt branschens syn på kunskapen hos blivande fordonsmekaniker. 

 

Hur ser det ut i vårt område med kompetensbehov och utbildning? I Västernorrland 

finns ett stort antal bilverkstäder som borde ha behov av nya reparatörer enligt 

föregående resonemang. Hur ser fordonsbranschen i Västernorrland på det 

kvalitetsmässiga rekryteringsbehovet? Vad säger verkstäderna i området om den 

utbildning som bedrivs? Har skolorna lyckats utbilda reparatörer med de kvalifikationer 

som verkstäderna haft behov av? Enligt den statistik som Svenskt Näringsliv presenterar 

på sin hemsida, gymnasiekvalite.se, visar det sig att gymnasieskolorna tidigare i 

Västernorrlands län överlag har klarar sig bra, hur ser det ut i framtiden? 

 Det finns många frågor som utbildare och blivande gymnasielever kan ställa sig. I 

dagens Sverige är det lätt att förflytta sig och det finns en konkurrens om det minskande 

elevunderlaget. I Västernorrland har fem kommuner skrivit ett samverkansavtal 

(Örnsköldsviks kommun 2010) när det gäller antagningen till gymnasieskolan. 

Kommunerna har gemensamt kommit överens att en elev som vill och har behörighet 

till en utbildning skall kunna gå en kommunal gymnasieutbildning i en annan 

samarbetskommun och få ekonomiskt stöd från sin hemkommun. Som gymnasielärare 

på Fordons- och transportprogrammet ser jag möjligheten att undersöka branschen och 

vilket kvalitetsbehov de behöver under de närmaste åren för att kombinera den 

vetskapen med de nya styrdokument som blir aktuella i nya gymnasiereformen Gy 

2011. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera hur fordonsbranschen i 

Västernorrland ser på kompetensen hos de nuvarande fordonsmekanikerna, och 

kompetensbehovet hos de kommande fordonsteknikerna, samt hur de ser på 

utbildningen som gymnasieskolorna bedriver inom fordonsprogrammet. 

Forskningsfrågor 

På vilket sätt ser de ansvariga i branschen behovet av den kompetensförändring som 

kommer av alltmer komplicerade fordon på marknaden? 

 

Hur fungerar rekryteringen till branschen? är gymnasieskolans utbildning vid fordons- 

och transportprogrammet ett viktigt inslag i det arbetet? 

 

 

På vilket sätt vill man som avnämare ha möjlighet att påverka utbildningen? 

 

 

Bakgrund 

I bakgrunden belyses fyra utvalda områden för att sätta in dig som läsare i 

problematiken. De fyra områdena är teknikutveckling miljöaspekten kompetens och 

utbildningsväsendet. 

Teknikutveckling 

Ett fordon har i stort sett haft samma grundkonstruktion under den sista hälften av 1900-

talet. Under nästan femtio år har utvecklingen inom fordonsbranschen koncentrerats på 

säkerhet för passagerare och last, samt på komfort och design. Naturligtvis har en stor 

del av utvecklingen även resulterat i ny teknik som blivit standardutrustning 

allteftersom i våra fordon. ABS (anti-blockier-system = låsningsfria bromsar) ASR 

(anti-schlupf-regelung = antispinn) är bara två funktioner som ofta varit en 

standardutrustning i våra fordon under de senaste 10-20 åren Den teknik som har 

utvecklats för att olika system i ett fordon skall kunna kommunicera med varandra 

genom så kallad can-bus som är en förkortning av, controller area network-bus, är också 

en teknik som utvecklats en hel del under de senaste tio åren. Alla system i ett modernt 

fordon kommunicerar med varandra, antalet styrenheter har ökat drastiskt på senare tid 

och kan omfatta 30-50 enheter. Kommunikationen mellan dessa styrenheter sker via 

seriell datakommunikation. Kortfattat kan man beskriva det som att när fordonet är i 

gång skickas det runt flera ”bussar” kontinuerligt i ledningsnätet mellan styrenheterna 

utan specifika adresser, när sedan en styrenhet har ett meddelande att skicka så ”packas” 

meddelandet med en specifik adress och skickas på bussen och så hoppar meddelandet 

av själv vid nästa styrenhet när mottagaradressen känns igen. För att göra ett ingrepp i 

dessa system så måste mekanikern ha kunskap och förståelse om systemets funktion, 

dels för att kunna diagnostisera och felsöka på ett riktigt sätt, men även för att inte skapa 

fel i systemen genom ett felaktigt handhavande. I en av få tidigare undersökningar ser 

forskaren dessa tendenser även inom lastbilsbranschen.  
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”Kraven kommer att öka på att man ska kunna göra mer av utredning och felsökning 

på funktion och prestanda såsom bromsanpassning och effektprover även med 

tillkopplat släp. Elektronik- och mjukvaruinnehållet i fordonen har ökat markant de 

senaste åren och kraven på förmågan att förstå och kunna felsöka på styrsystem för 

motorer, transmission, fjädring, bromsar och tillkopplad utrustning kommer att öka. 

Rollen som lastbilsmekaniker kommer att utvecklas till mer av en lastbilstekniker.”
3
 

 

Den tekniska utvecklingen har gått oerhört fort de senaste tio-femton åren. De 

reparatörer som arbetat vid verkstäderna under denna utvecklingsperiod har ofta fått en 

internutbildning genom fordonstillverkare och generalagenter som har följt med i 

utvecklingstakten. Den utbildningen har lett till en viss spetskompetens för just ett 

specifikt fordon. Många tekniska lösningar och konstruktioner som numera är 

standardlösningar har branschen sett som nödvändiga att utbilda verkstadspersonal för 

eftersom det är lika viktigt för tillverkaren att få tillbaka kunskap om de fordon man 

tillverkat, som att få tillbaka information om hur fordonen fungerar. Skall man få 

tillbaka en värdefull information så måste mekanikern ha en god kunskap om tekniken. 

I framtiden kommer tillverkare att anse dessa kunskaper som grundkunskaper hos en 

fordonstekniker. Dessa grundkunskaper bör en modern fordonstekniker få under sin 

utbildning. Spetskompetens för framtidens tekniker ligger i andra områden som t.ex. 

hybridfordon och eldrift som branschen själv förser teknikern med.  

Miljöaspekten 

I takt med det fokus som forskare, media, politiker och inte minst konsumenter lagt på 

den ökade miljöförstöringen har även en utveckling mot minskade utsläpp blivit alltmer 

intressant för fordonstillverkare. Tänkandet och tekniken omkring avgaser har även 

utvecklats snabbt under de senaste tio-femton åren. Detta har resulterat i olika lösningar 

med alternativa drivmedel d.v.s. ej fossila bränslen, förbättrad förbränningsteknik samt 

eldrift. Detta belyses även i en avhandling genomförd vid KTH, (Kungliga Tekniska 

Högskolan) om katalytisk avgasrening. 

 
”Gemensamma nämnare för exempel på lyckosamma introduktionsprocesser är en 

inkluderande dialog kring etappvisa lagkrav, internationell konkurrens, stöd och 

samarbete i internationella nätverk samt en tydlig opinion för lagändring. 

Introduktionen av trevägskatalysatorn var och är komplex och beroende av lokal 

kontext och regionala villkor. Kommande globala teknikförändringar måste 

utvecklas med en förståelse för varje enskild nation eller marknad och dess specifika 

barriärer och drivkrafter för miljömotiverad innovation. Givet intressenter och 

tekniska utmaningar i olika teknologiska regimer med potential  att reducera 

klimatförändringar är ökad bränsleeffektivisering och introduktionen av s.k. plug-in-

hybrider möjliga utvecklingsvägar för hållbar mobilitet.” 
4
 

 

Miljöaspekten har resulterat i många hybridfordon, med hybrid menas att fordonen har 

två olika framdrivningskällor. Den ena framdrivningskällan är vanligtvis en 

förbränningsmotor som drivs med ett fossilt bränsle som bensin eller diesel. Den andra 

drivkällan är en elmotor som dels hjälper den vanliga förbränningsmotorn för att få ökat 

vridmoment, men dessutom driver fordonet ensamt vid exempelvis stadstrafik. Den 

teknik som sammanbinder dessa två drivkällor är komplicerad och kräver att teknikern 

som skall serva och underhålla detta fordon har rätt kunskap. Ett säkerhetstänkande är 

också viktigt eftersom det utvecklas betydligt större strömmar och högre spänning i ett 
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hybridfordon jämfört med ett fordon med bara en förbränningsmotor. Även detta 

faktum syns i tidigare undersökningar. 

 
”Branschen spår en teknikutveckling mot mer av alternativa bränslen, hybrider, 

elmotordrift ställer ökade krav på kunskaper kring förbränningsmotorteknik och 

motorstyrning. Samtidigt ökar kraven på hur man t.ex. hanterar trycktankar och 

starkström.”
5
 

 

Försäljningen av miljöfordon har ökat från ca 4 % 2004 till ca 40 % 2010 enligt Bil-

Sweden (2010), vilket innebär att andelen hybridfordon som skall servas och repareras 

kommer att öka markant i framtiden.  

Kompetens 

En undersökning av Edin (2010) visar att branschen ser ett ökat behov av kompetens 

hos morgondagens fordonstekniker. Arbetsuppgifter som kommer att öka är exempelvis 

ökat fokus på elektronik, inslag av el och hybridbilar, dieselbilar med en modern typ av 

insprutningsteknik, diagnos och logisk felsökning. Kunskapskraven som branschen 

ställer på en fordonstekniker idag är framförda mot att möta dessa förväntade 

kompetensbehov i ett antal olika befattningar som maskinmekaniker, lastbilsmekaniker, 

personbilsmekaniker, fordonslackerare och bilskadereparatör. 

 

Jag skall här förklara hur forskare och andra ser på begreppet kompetens för att använda 

dessa synsätt i min analys. Edin säger i sin undersökning att kompetens är ett komplext 

begrepp. Kompetensbegreppet består av olika delar, den formella kompetensen är den 

kompetens som finns dokumenterad genom betyg, intyg eller dylikt och som individen 

skaffat sig genom formell utbildning genom skolor eller som företagsutbildning. Sedan 

finns det informell kompetens, vilken individen tillskansar sig genom praktisk 

verksamhet eller på annat sätt på egen hand. Den typen av kompetens finns inte 

dokumenterad någonstans men är ändå en kompetens som individen innehar. Vissa 

forskare, Granberg (2004) t.ex. menar att det mesta av en individs lärande sker 

informellt. 

  

”Det mesta av en individs lärande sker informellt, lärande inom utbildning är 

marginellt. Det är inte så konstigt. Man kan summera all den tid som man tillbragt i 

barn- och ungdomsskolan, gymnasium, universitet/högskola, företagsutbildning 

samt övrig utbildning. Den blir ändå mycket liten jämfört med all den tid som man 

därutöver lärt informellt: det gör man merparten av all den tid man varit vaken. 

Lärandets processer är livet, eller i varje fall en viktig del i livet”.
6
 

 

Det här synsättet kanske stämmer när man uppnått medelåldern, men under en skolelevs 

ålder upp till 20 år torde det formella lärandet vara en viktig ingrediens i bedömningen 

av individens kompetens. Eftersom det är branschens syn på kompetensen hos 

fordonstekniker jag kommer att analysera så måste man ta i beaktning hur 

respondenterna ser på bedömning av kompetens och kunnande som ofta ses som ett och 

samma begrepp. Granberg beskriver ett sammanhang. 
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”De tre benämningarna kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande går inte att 

helt särskilja från varandra.  Det beror på att ”begreppen har en gemensam 

innebördskärna, men att de därutöver har en egen specifik innebörd” säger 

Ellström (1992, s.20), men konstaterar samtidigt att kompetent, kvalificerad 

eller yrkeskunnig är man alltid för en viss uppgift, situation eller kontext.”
7
 

 

Figuren nedan beskriver på ett sätt relationer mellan olika syn kompetensbegreppet. 

Genom att lägga in de olika värdena på kompetenser i diagrammet kan man se ett 

eventuellt kompetensbehov som annars inte skulle vara så lätt att förklara. 

 

 
Figur 1.Källa Ellström (2000), Edin (2010).  Omarbetad av Kjell-Olov Kjellsson. 

 

Faktisk kompetens är den kompetens som individen behöver för att lösa en uppgift och 

är i det här fallet den kunskap och kompetens som informanten ser hos mekanikern. 

Formell kompetens, är den kompetens som individen får genom sin utbildning och den 

borde då informanten förmoda att mekanikern har efter utbildningen. Situationens 

kompetens, är den kompetens som en viss uppgift kräver för att uppgiften skall kunna 

lösas på ett riktigt sätt. Föreskriven kompetens, är den kompetens som formellt 

föreskrivs för att kunna lösa uppgiften på ett riktigt sätt. Bedömningen av nödvändig 

kompetens och vilken ”vågskål” som skall väga tyngst av dessa fyra kompetensområden 

för att lösa uppgiften på ett bra sätt görs av betraktaren av den specifika individen. 

Andersson m.fl. (2003) beskriver det som kunskapssyn. 

 
”Kunskapssynen kommer bland annat till uttryck i de sammanhang när kunskap 

ska bedömas. När intresset alltmer fokuseras på vad individen faktiskt har lärt sig, 

oavsett i vilket sammanhang detta skett, i stället för på vilken utbildning man 

deltagit i (Edwards m.fl., 1996), blir en central fråga just hur man bedömer vilka 

kunskaper individen har.”
8
 

 

   

                                                 
7
 Granberg 2004. s 92 

8
 Andersson, m,fl. 2003. s 37.                                                                                                                   6 



Utbildningsväsendet 

Skolverket möter också de ökade kraven på kompetens i de styrdokument som kommer 

att gälla i den nya gymnasieförordningen Skolverket (2011). Examensmålen belyser 

speciellt den snabba tekniska utvecklingen som råder i branschen. Reflektioner görs 

angående den tekniska utrustningen som blir alltmer komplicerad och vikten av 

kunskaper om olika datasystem. 
 

”Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den 

tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till 

det specifika fordonet eller yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att 

organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och väja mellan olika 

handlingsalternativ.”
9
 

 

 Ett flertal av kursplanerna tar upp som ett centralt innehåll, kunskapen om diagnos och 

felsökning av styrsystem. Skolverket har upprättat ett programråd för varje program där 

både representanter från gymnasieskolor, högskolor och branschfolk varit 

representerade Skolverket (2011). Dessa programråd har bland annat arbetat fram 

förslag till programstrukturer och examensmål. Lärare och skolledare har samtidigt haft 

möjlighet att påverka utseende och innehåll i dessa styrdokument. Det är dessa 

samarbeten som resulterat i de färdiga styrdokumenten som gäller från och med första 

februari 2011 och skall användas för de elever som påbörjar sin utbildning hösten 2011. 

Här följer delar ur en punktvis lista i kursen personbilsteknik. 

 
 ”Funktionsprinciper för fordons huvudkomponenter och huvudsystem 

samt hur dessa komponenter och system samverkar med varandra. 

 Felsökning, underhåll och reparation i samband med funktions- och 

säkerhetskontroll. 

 Faktorer som påverkar miljö samt kostnader för drift och underhåll.”
10

 

 

Här belyses även programrådens syn på vikten av förståelse för systemteknik, säkerhet 

och miljö. Eftersom det inte finns många undersökningar om just elevers kompetens 

efter genomgången utbildning på fordons- och transportprogrammet finns ett intresse 

från lärarkåren att se om deras utbildning av mekaniker är i linje med vad verkstäderna 

vill ha. Yrkesråd eller programråd finns ofta vid yrkesutbildningar där det kan komma 

fram åsikter om elevers kompetens vid den specifika skolan där programrådet är 

upprättat. En studie som har en vidare förankring än den lokala skolan och lokala 

avnämare men ändå inte är nationell, är nödvändig för att hålla kvaliteten hög på 

utbildningen. I Västernorrland har ett samarbete påbörjats mellan fem kommuner 

(Örnsköldsviks kommun 2010) som innebär att en elev som av någon anledning vill gå 

en gymnasieutbildning i en annan kommun kommer att ha rätt till detta om eleven har 

tillräcklig behörighet genom sina betygspoäng. Den kommun som eleven har som sin 

hemkommun har då i samarbetet givits löfte om ersättning i form av 

inackorderingsbidrag. 

 
”Avtalet syftar till att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet 

att få sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje ingående 

kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av gymnasieprogram.”
11
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 Hur ansökningarna kommer att fördelas i dessa kommuner återstår att se. Det finns 

olika yrkesutgångar vid olika skolor i dessa kommuner. Genom den undersökning jag 

redovisar i rapporten så finns möjligheten för blivande elever vid Fordons- och 

transportprogrammet att se i vilket område branschen är mest nöjd med utbildningen. 

 

Metod 

 

Här kommer först ett allmänt resonemang om forskning och datainsamling för att följas 

av ett mer konkret resonemang om denna undersökning. 

 

Forskning är ett sätt att söka förståelse för ett fenomen eller företeelse, och för att se 

möjligheter till eventuell förbättring. Forskningen går ut på att samla nya fakta och ny 

kunskap om den aktuella företeelsen och ställa den i relation till gammal kunskap. Det 

finns ett antal olika sätt att inbringa denna kunskap på ett systematiskt sätt som sker i 

själva observationsfasen, insamlingen av data. Enligt Backman (2008) skaffar sig 

forskaren belägg för sina hypoteser. 

 
”Vill man, som jag tidigare formulerat, veta något om verkligheten, så ska man 

observera den! Här inkluderas test, frågeformulär, attitydskalor, intervjuer, 

experiment, kvasiexperiment och direkta observationer m.m. Termen täcker här 

alla metoder som ger empirisk kontakt. Forskaren måste välja en procedur och 

en metod som förser honom eller henne med data som är relevanta för de 

hypoteser eller frågeställningar man formulerat.”
12

 

 

Inom forskarvärlden finns två huvudinriktningar av insamling av data, kvantitativ 

datainsamling och kvalitativ datainsamling. Vilket i sin tur ger en kvantitativ eller 

kvalitativ rapport. Kvantitativa undersökningar, exempelvis en enkät, ger en rapport 

med mätbara numeriska mängdresultat som är användbara vid statistiska mätningar. 

Den kvantitativa undersökningen i sig är förhållandevis neutral i sin utformning och tar 

inte hänsyn till personliga omdömen i sitt resultat, men enkäten har sina brister enligt 

Johansson och Svedner (2010). 

 

”Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan det man 

är intresserad av och fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar, 

yrkeserfarenheter etc. Då är det relativt lätt att formulera frågor med fasta 

svarsalternativ. Däremot är enkäten en mindre bra metod när syftet är att ta reda 

på synsätt, förhållningssätt och liknande, dvs. breda frågeområden där det är 

svårt att formulera specifika, väl avgränsade frågor.”
13

 

  

Den kvalitativa undersökningsmetoden ger en kvalitativ rapport som på ett mer 

subjektivt sätt visar på respondentens attityd och värderingar. Här finns det också en 

risk att forskarens roll spelar in på ett mer märkbart sätt när analysen är gjord och 

resultatet skall diskuteras, beroende på forskarens syn på resultatet med eventuella 

fördomar kontra en objektiv inställning. Detta lämnar även öppet för läsaren att tolka 

resultatet i undersökningen på sitt sätt. Fördelen med den kvalitativa intervjuns 

öppenhet får här ses som avgörande till val av intervju som insamlingsmetod i denna 

studie. Studien skall visa på verkstäders åsikter och inställning till blivande mekaniker 
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och utbildning. Beskrivningen av en av de tolv aspekter på forskningsintervju som 

behandlas i Kvale och Brinkman (2009)är ett sätt att se på en kvalitativ intervju. 

 
   Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens levda 

vardagsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun har en unik möjlighet att 

komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden. Strävan att erhålla 

fördomsfria beskrivningar leder till en rehabilitering av livsvärlden i förhållande 

till vetenskapens värld. Livsvärlden är världen som den påträffas i vardagslivet 

och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och före förklaringar.”
14

 

 

Oavsett vilken insamlingsmetod som används vid forskning, gäller forskningsetiska 

grunder för alla metoder. Forskningsetik bygger på respekt för samtliga som deltar i 

undersökningen och deltagande sker frivilligt. 

 

Intervju som metod 

Eftersom min undersökning är en kvalitativ undersökning blir valet av insamlingsmetod 

intervju. Enligt Backman (2009) är intervju en vanlig datainsamlingsmetod vid en 

kvalitativ rapport. Svaren som undersökningen förväntas ge grundar sig på frågan om 

hur branschen ser på kompetensbehov och utbildning i några kommuner i 

Västernorrland. Med det syftet som utgångspunkt och tidigare allmänt resonemang 

omkring insamlingsmetoder är intervju med kvalitativa frågor en bra metod. En intervju 

kan utföras på olika sätt och med olika utgångspunkter och mål. Två huvudtyper av 

forskningsintervju som vanligtvis används vid undersökningar är med fasta eller öppna 

frågor. En intervju med fasta frågor ger en strukturerad intervju och kan ha både fasta 

och öppna svarsalternativ, en strukturerad intervju kan ge ett mätbart i likhet med en 

muntligt utförd enkät. 

 

Den kvalitativa intervjun är mer öppen i sin struktur och ställer större krav på 

intervjuaren, här kan intervjuarens inställning och kunskap om ämnet komma att 

påverka intervjun mera än i en strukturerad intervju. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver det som ett socialt samspel mellan intervjuare och intervjuperson. 

 
”I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel 

mellan intervjuare och intervjuperson. Själva produktionen av data i den 

kvalitativa intervjun går utöver det mekaniska följandet av regler och bygger på 

intervjuarens färdigheter och personliga omdömen när det gäller ställandet av 

frågor.” ”Kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ intervju beror på 

kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper.”
15

 

 

Den här undersökningen har en så kallad halvstrukturerad form. Intervjufrågorna (bilaga 

1) fått en fast struktur men samtliga svarsalternativ är öppna. I Kvale och Brinkman 

beskriver författaren det som att intervjun är ”varken ett öppet vardagssamtal eller ett 

slutet frågeformulär”.
16
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Urvalsgrupper 

Basen för urvalet av respondenter utgörs av samtliga fordonsverkstäder i 

Västernorrland. Eftersom undersökningen koncentreras till reparatörer så faller 

transportsidan av Fordons- och transportprogrammet helt bort. Antalet tänkbara 

respondenter är många. En enkel sökning på eniro efter bilverkstäder i Västernorrland 

ger över fyrahundra träffar. För att gallra ut ett rimligt antal så kontaktades de största 

verkstäderna statistiskt efter försäljningssiffror baserat på sålda fordon inom samma 

märke Bil-Sweden(2010). Detta resulterade i att representanter för Volvo, Saab, 

Audi/Vag och Ford blev de fyra största verkstäderna i området och fick delta i 

undersökningen. De personer som intervjuades valdes ut av den aktuella verkstan som 

en ansvarig person baserat på intervjufrågorna som skickades ut i förväg. Dessa 

intervjupersoner hade delvis olika titlar på de olika verkstäderna t.ex. 

eftermarknadsansvarig, servicemarknadschef, verkstadschef, verkstadsansvarig, 

sammantaget för samtliga var att de hade kunskap samt helt eller delvis ansvar för 

verksamheten på verkstan.  Fördelningen av dessa verkstäder över länet minskar i antal 

drastiskt till sexton aktuella respondenter. I en intervjustudie bör antalet intervjuer ligga 

på 15 +/- 10 enligt Kvale och Brinkman (2009). Det framkommer även att antalet ibland 

kan vara för stort. 

 
”Ett allmänt intryck av aktuella intervjustudier är att många skulle ha vunnit på att 

ha färre intervjuer och istället ägnat mer tid åt att förbereda intervjuerna och 

analysera dem. Vissa kvalitativa intervjustudier tycks, kanske som en defensiv 

överreaktion, ha planerats på grundval av ett missförstått kvantitativt antagande – ju 

fler intervjuer, desto mer vetenskapligt.”
17

 

  

Samtliga sexton presumtiva respondenter tillfrågades om att delta i studien varav sju 

tackade ja.  

Genomförande 

Frågorna skickades ut i förväg till en av företaget utsedd ansvarig person för 

instudering. I denna studie med strukturerade frågor som skall ge ett mätbart resultat så 

är det en fördel för respondenten att kunna förbereda sina svar genom en viss egen 

förundersökning av frågorna så det blir så genomtänkta svar som möjligt. Samtidigt 

färgas svaren av respondentens egna tolkningar som kan vidareutvecklas under 

intervjun. Ett problem som kan uppstå är att verkstäder som representerar Saab inte är 

representativa för märket i sig eftersom det har blivit många förändringar i agenturerna i 

samband med Saabs ekonomiska svårigheter under finanskrisen som i stort sett hela 

världen lidit av under 2008-2010. Detta är egentligen inget problem i sig eftersom 

studien inte kommer att visa på någon skillnad mellan olika märken utan bara kommer 

att visa på den aktuella verkstadens syn på kompetens och utbildning. De verkstäder 

som representerar Saab idag kommer med i studiematerialet på grund av 

försäljningsstatistiken under de senaste tio åren. Efter överenskommelse med varje 

respondent så genomfördes en intervju som dokumenterades med bandspelare, Tre 

intervjuer genomfördes via telefon eftersom avståndet ansågs för stort (250 km) och 

värdet av intervju i stort sett är detsamma över telefon. Varje intervju tog 30-40 minuter 

att genomföra. 
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Bearbetning av resultat 

En grundligare beskrivning av resultatbearbetningen kommer att ske i metodanalysen. 

Nedskrivningen sker genom genomlyssning av inspelningarna från intervjuerna och 

samtliga svar skrivs ner med fokus på kvantitet i de kvantitativa mätbara svaren, samt 

åsikter och omdömen i de övriga frågorna. Fokus har legat på att få en så samlad bild 

som möjligt på verkstäders syn på reparatörer, och inte uteslutande de personliga 

åsikterna hos respondenterna. 

Resultat 

I undersökningen vilar resultatet på de sju intervjuer med verkstäder i Västernorrland 

som deltog. Sammanställningen av resultatet redovisas under tre underrubriker baserade 

på forskningsfrågorna i syftet. I de citat som används i detta resultat benämns de olika 

verkstäders ansvariga intervjupersoner som respondent nr 1-7. 

Kompetensen hos mekanikerna 

På frågan om hur branschen ser på kompetenskravens förändring så svarar samtliga 

respondenter att det har gått väldigt fort de senaste tio åren, På två verkstäder menade de 

att utvecklingen förändrats under ca femton år, på en verkstad påstod de att den 

snabbaste utvecklingen som i sin tur förändrat kompetenskraven har skett under de 

senaste fem åren. Samstämmigt är att kompetenskravens förändring har gått ifrån att 

mekanikern tidigare var en hantverkare som utförde reparationer av fordon till att nu 

vara komponentbytare som utför diagnostisering av fel via dator och utför det som 

datorn säger att man skall utföra. Diagnostisering via dator och någon typ av 

felsökningsprogram framhöll samtliga verkstäder som en utökad kompetens i jämförelse 

med tidigare. Samtidigt framhöll 5 verkstäder att grundkunskaper om hur ett fordon 

fungerar fortfarande är en mycket viktig kunskap som måste finnas hos mekanikern för 

att förstå vad informationen som presenteras i datorn betyder. En respondent, som ger 

uttryck för samtliga respondenters syn, sade. ”Egentligen har det gått från att reparera 

bilar till att ställa bra diagnoser och byta saker som systemet säger att man skall byta” 

(respondent 7). Hög teknisk kompetens och teknisk kompetens var de uttryck som 

användes av de flesta verkstäderna i svaren om hur de ser på kompetensen de närmaste 

tio åren. Med teknisk kompetens menar de bland annat utökad kunskap om elektronik 

och felsökning genom mätning med rätt verktyg som multimeter och oscilloskop. 

Felsökning via dator är något som en mekaniker måste behärska menade samtliga.  

 

Språk, och då framförallt engelska, framhöll fyra respondenter som en viktig kompetens 

för framtiden. Fackengelska nämnde en respondent, vilket avser kunskapen att läsa och 

förstå en anvisning. Många anvisningar är på engelska och det blir mer av eget arbete 

genom anvisningar och instruktioner om vad som skall utföras. Det finns inte tid för en 

verkmästare eller verkstadschef att instruera reparatören om vad som skall utföras, 

nämnde en respondent som orsak till detta. Att kunna skriva förståeligt nämnde två 

respondenter i frågan om förändrade kompetenskrav i framtiden. Förmågan att skriva 

läsbart ansågs ha blivit sämre under de senaste tio åren, att läsa och förstå vad texten 

innehåller ansågs även det vara en brist hos många praktikanter som kommer från 

gymnasieskolan, en respondent jämförde sin egen skolgång, ”på min tid hade vi 

rättstavning i skolan och då var det bara att skriva på tills det blev rätt, men idag 

verkar det som att man kan skriva hur som helst” (respondent 4). Som kundmottagare 

kommer även en social kompetens att bli viktigare i framtiden, att vara kundmottagare  
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samtidigt som man arbetar som mekaniker kommer att bli allt vanligare tror några  

respondenter. Vid tre av verkstäderna som intervjuades fungerade mekanikern som 

personlig servicetekniker, vid dessa tre verkstäder menade samtliga att den sociala 

kompetensen kommer att bli viktigare i framtiden eftersom den personliga teknikern 

agerar som verkstadens ansikte utåt. Med social kompetens menade de förtrogenhet med 

att diskutera med kunden om ett ingrepp i fordonet, i fråga om kostnader och åtgärder, 

samt att på ett affärsmannamässigt sätt göra kunderna nöjda. Två respondenter svarade 

dock med visst eftertryck att handlaget hos en reparatör inte fick gå förlorat, framförallt 

inom maskin och lastbilsbranschen menade de att, ”en reparatör i fält måste kunna 

klara sig på egen hand, då måste man kunna använda en svets och skärbrännare för att 

kunna laga en spricka i en kranarm t.ex.” (respondent 2). 

 

På frågan om vad som kan anses som en viktigare kompetens än den andra, teknisk 

kompetens eller social kompetens, vägde svaren nästan lika jämt. Två av verkstäderna 

tyckte att social kompetens var viktigast eftersom man ansåg det svårare för verkstaden 

att vidareutbilda sin personal i social kompetens, en respondent svarade såhär, ”social 

kompetens är viktigast, att lära sig att skruva i en bil kan alla lära sig men den sociala 

kompetensen är svårare, Volvo har bra utbildningar så den tekniska kompetensen 

klarar vi av själva att utbilda”(respondent 7). De övriga fem framhöll vikten av båda 

kompetenserna med en övervikt åt teknisk kompetens som viktigast. 

 

Eftersom det finns ett avsnitt i bakgrunden om miljöaspekten inom den framtida 

fordonsbranschen så måste det nämnas att endast en respondent menade att miljökraven 

som minskade avgasutsläpp kommer att vara en faktor som styr utökade kompetenskrav 

i framtiden. Ingen av respondenterna lyfte någon gång fram tankar eller gav som svar på 

mina frågor att hybridfordon skulle vara en orsak till ökade kompetenskrav på 

framtidens fordonstekniker. 

 

Rekrytering av mekaniker 

Den vanligaste rekryteringsvägen var varierande hos olika företag. Två respondenter 

menade att det sällan skedde någon nyrekrytering vid deras företag. Eftersom bilarna får 

längre körsträckor mellan serviceintervaller och det blir färre reparationer som är 

tidskrävande så har antalet mekaniker minskat istället för att öka. Den senast anställde 

på den ena verkstaden av de två hade skett för två år sedan via annonsering efter en 

speciell typ av mekaniker. Rekryteringen lyckades och verkstaden fick tag i den 

mekaniker de behövde. Fyra verkstäder tog gärna in en ny mekaniker direkt från skolan 

(om behovet fanns) efter att eleven utfört praktik vid verkstaden och visat sig vara 

duktig. En verkstad menade att alla vägar användes och behövdes vid nyrekrytering för 

att få fatt i den mest kompetente mekanikern, vilket innebar för den verkstaden, 

arbetsförmedling, annonsering, praktikanter och att fråga sig fram på yrkesskolan och 

hos vänner och bekanta. Två verkstäder tyckte att man hellre tar in en mekaniker direkt 

från yrkesskolan som de kan forma istället för någon som är fast i gamla vanor. De 

flesta verkstäderna menade att det var bra för de unga nyutbildade mekanikerna att de 

kom ut i arbetslivet för att få arbetslivserfarenhet, vid nyrekryteringar var en etablerad 

mekaniker med ett antal år av erfarenhet lika attraktiva.  
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Avsaknaden av mekaniker med erfarenhet i branschen såg de flesta av verkstäderna som 

ett problem vid eventuell nyrekrytering. Fem respondenter svarade att de saknade  

rörligheten hos mekaniker med erfarenhet. En förståelse för detta visade dock två  

verkstäder när de sa att om verkstaden lagt ner tid och pengar på utbildning så ville inte 

företaget att mekanikern skulle byta arbetsgivare. Internutbildning är ett argument för 

att ta in en anställd direkt från skolan. ”Naturligt i en nyanställning att företaget står för 

specialkompetensen och den anställde står för grundkompetensen” (respondent 3). Tre 

respondenter jämförde praktikanter från yrkesprogrammet med en arbetssökande och 

menade att man saknade olika kompetenser hos dessa. Den bristen av kompetens 

nämndes av de flesta som en orsak till att det vid en nyrekrytering ofta saknades bra 

sökande, de flesta var öppna för att anställa någon direkt från skolan men sökte 

egentligen någon med full kompetens vid nyrekrytering.  

                                                                                                                                          

De tre verkstäder som jämförde praktikanter med arbetssökande saknade engagemang 

hos praktikanterna. En nämnde att som praktikant måste de ta för sig, avsaknad av 

engagemang kunde visa sig på olika sätt, eleven gör bara det den blir anvisad att göra 

och inget mer, eleven hör inte av sig vid frånvaro, eleven visar inte förmågan att läsa 

och skriva, följa och förstå. I samma resonemang om elevers avsaknad av engagemang 

så sade majoriteten av respondenterna att de flesta av eleverna är bra elever som vill 

skruva och att de sköter sig. 

Verkstäderna och gymnasieutbildningen 

Samtliga verkstäder känner till någon gymnasieskola, endera en kommunal eller en 

friskola. Hur väl de känner till skolan är skiftande. Tre respondenter var nya på sina 

poster sedan ca 2 år och hade inte knutit någon vidare bra kontakt med de skolor de 

kände till. De övriga fyra sade sig känna till skolan ganska väl, hur utbildningen gick till 

hade de sämre inblick i. Samtliga verkstäder hade praktikanter från ett fordonsprogram 

vid sin verkstad. Av de respondenter jag intervjuade var endast en handledare på 

verkstaden för en praktikant. På frågan om hur verkstaden ser på den utbildning som 

gymnasieskolan bedriver så kom en klar bild fram att man ansåg utbildningen för 

omodern i förhållande till den nya tekniken som finns i ett modernt fordon. Det ansågs 

att praktikanterna som kommer från gymnasieskolan ofta kunde skruva tillräckligt bra 

men saknade viss kunskap om datorhantering och kunskap om felkoder och 

diagnostisering. Den respondent som även var handledare för praktikanter var den som 

var mest positiv till praktikanternas kunskaper. Här återkom resonemanget om 

praktikanternas avsaknande av engagemang. Oavsett kunskapsnivå och engagemang 

hos praktikanterna ansåg ändå de flesta intervjupersoner att det var bra för eleverna att 

få göra sin praktik, och de hade en positiv syn på fortsatt praktikantverksamhet vid 

deras verkstad. Fyra respondenter svarade att de gärna ville påverka skolan och 

utbildningen på något sätt men hur de skulle vilja påverka eller i vilken riktning var 

olika. Några tyckte att disciplinen borde bli bättre, en respondent skulle gärna ställa upp 

med någon typ av informationstillfälle för att informera skolan om vad som verkstan 

förväntade sig av eleverna och vilken typ av mekaniker de kommer att behöva i 

framtiden. Samstämmigt hos samtliga som ville påverka var att det saknades en kontakt 

mellan skolan och verkstaden. Två respondenter tyckte att lärare borde vara mer ute på 

verkstäderna för att se hur det går till idag. Tre av verkstäderna hade någon representant 

vid yrkesråden i skolan. Oavsett om en representant i yrkesrådet fanns vid verkstaden 

eller ej så saknade man en kontakt med gymnasieskolan. 
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Slutdiskussion och analys 

I diskussionsdelen kommer jag att först belysa hur väl metodvalet passade för min 

studie. Därefter kommer en resultatdiskussion som grundar sig på syftesfrågorna. 

Slutligen kommer förslag till fortsatta studier. 

Metoddiskussion 

Valet av metod blev en kvalitativ intervju. Valet av denna metod sågs som naturlig 

eftersom syftet med undersökningen var av kvalitativ natur med sina frågor om just 

kvalité på nuvarande och blivande mekaniker samt utbildningen av dessa. Så gott som 

samtliga svar i intervjufrågorna var av kvalitativ karaktär, den enda fråga som var 

kvantitativ är frågan om antalet år intervjupersonerna varit ansvariga på sin verkstad. 

Det var inte svårt att få svar på de frågor intervjun gällde, de flesta av 

intervjupersonerna hade skrivit ner några av svaren i förväg vilket borde betyda att det 

är genomtänkta svar som gas. Intervjufrågornas struktur med fasta frågor och öppna 

svar gav möjligheter till djupare diskussioner omkring varje fråga vilket gjorde att de 

olika intervjuerna hade varierande kvantitet av innehåll. De olika respondenterna var 

olika i sina sätt att svara, de flesta svarade med några meningar på varje fråga medan 

några gav möjligheten till den fördjupade diskussion genom mer analytiska svar som 

kom att ge en större inblick i respondentens syn på frågornas innehåll. En klar skillnad i 

tid hur lång intervjuerna blev, berodde också på om det var en telefonintervju eller ett 

personligt möte. Telefonintervjuerna blev samtliga något kortare och någon fördjupad 

diskussion omkring svaren skedde inte lika lätt som vid de personliga intervjumötena. 

Sammantaget kan jag dock säga att samtliga intervjupersoner har visat ett engagemang 

och jag kände en vilja hos mina intervjupersoner att dela med sig av både sina 

erfarenheter samt tankar och idéer på ett positivt sätt. För att knyta ann till det citat i 

Kvale och Brinkman s.44(2009) som jag har i avsnittet om metodval så visst har 

intervjuarens färdigheter som intervjuare viss betydelse i fråga om kvalitén på de data 

som produceras. Min kunskap inom ämnet borde ha tillfört större möjligheter att få det 

vardagssamtal som en intervju kan liknas med, men situationen med frågeformulär och 

bandspelare skapade naturligtvis en striktare typ av utfrågning. Med den insikt om att 

fordonsbranschen gärna vill påverka yrkesutbildningen skulle jag kunnat fokusera och 

utröna på ett djupare sätt även hur branschen vill påverka. 

Resultatdiskussion 

Utifrån de data jag samlat in kan jag se bilden av branschens uppfattning om hur 

kompetensbehovet har förändrats. I likhet med den tidigare studie av Edin (2010) som 

jag hänvisat till i bakgrunden så ser branschen ett behov av uppstramning av kunskap 

inom elektronik, systemteknik samt systematisk felsökning. Vad jag ser som 

förvånande var att i de flesta svar som gavs om kompetensbehov i framtiden så 

nämndes även kunskap om läsförståelse, det var inte alla respondenter som såg det som 

ett direkt kompetensbehov men det tonade fram en bild av att de nya mekanikerna och 

då framförallt praktikanter från yrkesskolan inte hade full kunskap i det svenska språket 

vad det gäller att läsa och skriva. Engelska är också ett viktigt språk inom 

fordonsbranschen såväl idag som i framtiden ansåg de, eftersom det är många tekniska 

termer och ren fackengelska som används så hade de förståelse för att inte 

praktikanterna hade med sig allt från skolan. Att de flesta respondenter nämner läs och 

skrivkunskaper i samband med frågan om ett ökat kompetensbehov anser jag är 

alarmerande för utbildningen. 
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Respondenterna ansåg inte att instruktionerna låg till grund för läsförståelseproblemen, 

de menade att praktikelevernas kunskap i läsförståelse var sämre. 

Kompetens och rekrytering 

Kompetens är ett begrepp som använts flitigt i min undersökning, hur man ser på och 

värderar begreppet kompetens är olika hos olika människor. I denna undersökning var 

det en respondent som menade att ett framtida kompetensbehov var förmågan och viljan 

till vidare utbildning. De övriga respondenterna besvarade frågan om kommande 

kompetensbehov med ökade krav på tekniska och praktiska kunskaper som t.ex. ökade 

kunskaper inom elektronik och systemteknik. Vid eventuell nyanställning antydde de att 

det saknades tillgång till kompetent arbetskraft vid en nyrekrytering. När man stoppar in 

de olika kompetensbegreppen i den figur som jag redogjorde för i 

bakgrundsbeskrivningen träder en bild fram som jag ser det, att det är situationens 

kompetenskrav samt individens faktiska kompetens som blir de avgörande 

kompetensfaktorer i beteckningen av en kompetent mekaniker. 

 

 Efterfrågan på mekaniker med formell kompetens med goda betyg eller ett godkänt 

certifikat nämndes inte alls. De flesta informanterna menade att de moderna fordonen 

krävde en god teknisk kunskap hos mekanikern för att lösa olika problemsituationer och 

detta saknades tydligen vid nyrekrytering. Det som saknades är den kategori av faktisk 

kompetens som Granberg (2004) menar att man får genom informellt lärande. 

Arbetslivserfarenhet skulle de flesta kalla det men det är ändå en kompetens som finns i 

gränslandet mellan faktisk och formell kompetens eftersom den inte finns 

dokumenterad på samma sätt som en utbildning av något slag. Samtidigt menade de 

flesta respondenter att de gärna anställde någon direkt från yrkesutbildningen och då 

någon som hade utfört praktik vid deras verkstad och kunnat visa sina kunskaper. Detta 

visar på att en duktig yrkeselev med ambitioner att lära sig sitt blivande yrke har goda 

möjligheter att bli anställd efter utbildningen. Eftersom endast en respondent menade att 

framtida kompetensbehov kunde ses som vilja i att utbilda sig och ingen nämnde ett gott 

betyg eller certifikat som någon framtida kompetens så kanske man kan fråga sig om det 

är slutbetyget som eleven får efter utbildning eller möjligheten att visa sina kunskaper 

praktiskt som kommer att bli avgörande för yrkeselever från fordonsprogrammet vid 

nyrekrytering.  

 

Vad jag dessutom ser som förvånande var att endast en respondent nämnde ökade 

miljökrav som en faktor för höjda kompetenskrav, kan detta vara ett uttryck för att 

miljötänkandet inte kommer naturligt hos en representant för verkstaden utan han 

fokuserar sig på de tekniska bitarna inom branschen? Här skiljer det sig ifrån den 

nationella studie som Edin (2004) gjort. Där menar han att branschen i Sverige ser ett 

ökat kompetensbehov som grundar sig på ökad försäljning av miljöbilar. 

 

För att återgå till vad branschen ser som utökade kompetenskrav så stod det klart att den 

traditionella utbildningen mot de grundläggande kunskaperna om fordonsteknik, 

sammanbyggnad, funktion hos olika ingående komponenter i ett fordon kommer att 

vara mycket viktig även i framtiden. Majoriteten av respondenterna menade att den 

tekniskt utökade kompetensen som branschen ser, inte tar fokus från att en duktig 

mekaniker måste känna till och förstå ett fordons grundkonstruktioner. Samtidigt som 

de utökade kompetenskraven blir att mekanikern skall kunna använda en dator i  
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diagnostisering, av olika fel i fordonssystemen i allt större utsträckning. Detta innebär i 

praktiken för yrkesskolorna att de måste se helheten i utbildningen, samtidigt som den 

praktiska utbildningen måste hålla en hög nivå bör skolorna fokusera på systemteknik 

och vara uppdaterade med den senaste tekniken inom datoriserad felsökning.  

Social kompetens 

Den sociala kompetensen var ett annat kompetensbegrepp som fanns med i mina frågor 

eftersom det i tidigare studier Edin (2010) har visat sig som en viktig kompetens hos en 

modern mekaniker. I min undersökning visade det sig också att social kompetens var 

mycket viktig och nästan vägde över i fråga om vad som var viktigare av teknisk eller 

social kompetens. Jag kunde ana en klyfta mellan den påvisade alltmer socialt krävande 

rollen hos mekaniker och de uttalande om socialt beteende hos praktikanter som mina 

respondenter gav. Det var några respondenter som menade att deras internutbildningar 

vid verkstaden skulle ge den tekniska kompetensen till vem som helst som vill skruva i 

bilar, de ansåg att den sociala kompetensen var mycket svårare att lära ut. Några 

respondenter menade dessutom att det borde ställas högre krav på disciplin vid skolorna 

under utbildningen och likställde det med social kompetens. Detta visar på att det kan 

vara minst lika viktigt för en blivande mekaniker att han eller hon under utbildningen 

samtidigt får en inblick i vad som menas med social kompetens ute i arbetslivet så 

eleverna får en chans att värdera sina egna beteenden. I examensmålen för 

fordonsprogrammet står det skrivet att både språket och den sociala färdigheten är 

viktig.  

 

”Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med 

både medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt 

språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för 

yrket i både svenska och engelska”.
18

 

 

Eftersom ett flertal av respondenterna menade att den sociala kompetensen var nästan 

lika viktig som den tekniska kompetensen hos en mekaniker så är det viktigt för en 

yrkeslärare att fokusera på det innehållet i examensmålet likaväl som det övriga 

innehållet.   

 

 

 

Påverkan på utbildningen 

På frågan om man som representant för en verkstad dels ville påverka utbildningen vid 

yrkesskolan eller om man hade representanter i de yrkesråd som finns blev svaren lite 

svävande. Att de ville påverka var tydligt men det sades inte rent ut hur, det märktes 

egentligen i många svar under intervjuerna. Några hade konkreta förslag till mig som 

lärare och några menade att rent allmänt ville de inte in i skolans värld och påverka, 

men ett antal olika åsikter hade de om utbildningen, bättre disciplin, nyare utrustning 

borde införskaffas, lärarna borde vara mer ute i fält och se det senaste. En respondents 

svar var ganska tydligt och visar vad många andra respondenter menade, 
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”skolan måste bli mer uppdaterad och få en annan inriktning till den nya tekniken, 

sedan måste disciplinen i skolan bli hårdare inga privata mobiltelefoner skall vara 

igång under lektionstid, mer prov både på den praktiska delen och teorin, kraven 

måste bli högre på eleven”.( respondent 3) 

 

Rent spontant kan tyckas att det borde vara bra om avnämarna kom fram med åsikter på 

ett tydligare sätt eftersom det var få av de verkstäder jag intervjuade som hade 

representanter vid yrkesråden. Frågan är egentligen om man som avnämare skall 

försöka påverka direkt vid skolan eller om man skall verka genom de 

branschorganisationer som finns t.ex. MYN och LYN som jag tidigare nämnt. Här 

tycker jag att det åligger ett ansvar på skolledningen vid respektive skola att se till att 

det finns fungerande yrkesråd och att det framförallt ges möjlighet och även eventuell 

påverkan till att delta i dessa yrkesråd.  De flesta av respondenterna menade ändå att de 

elever som utförde sin praktik vid deras verkstad var ordentliga ungdomar som utförde 

sin praktik på ett tillfredställande sätt, men att de vill påverka utbildningen på något sätt 

var fortfarande ganska tydligt. Det framkom inte direkt hur de såg på deras kunskap 

som praktikanter eftersom det inte fanns med i frågeställningen, under intervjuerna så 

fick jag intrycket av att de tekniska kunskaperna man kan förvänta sig av en praktikant 

fanns hos de flesta.  

   

Vidare forskning 

I diskussionen resonerar jag omkring vad det är som gör en yrkeselev attraktiv på 

arbetsmarknaden. Jag nämner tanken att det kan vara en viktigare faktor att få 

möjligheten att visa upp sig på en verkstad genom praktik, jämfört med att ha ett gott 

betyg från en genomförd utbildning som gör en nyss utgången elev attraktiv på 

arbetsmarknaden. Statistik finns om hur många som har en anställning inom yrket och i 

vilken yrkeskategori de finns. En undersökning som visar på vilka betyg och 

förhållandet mellan praktik och anställning som utgångseleverna har vore intressant att 

se. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual. 

 

 Hur länge har du varit ansvarig på er verkstad. 

 

 Hur tycker du att kompetenskraven har förändrats under de senaste 10 åren. 

 

 Hur tror du att kompetenskraven kommer att förändras inom de närmaste 10 åren. 

 

 Vilken typ av kompetens anser du vara viktigare hos en reparatör i framtiden, 

teknisk/kunskapskompetens eller social kompetens. 

 

 Vilken är den vanligaste rekryteringsvägen för en ny mekaniker vid er verkstad.  

 

 Tycker du att det finns tillräckligt med kompetenta sökande vid en nyanställning. 

 

 Känner du till om det finns någon gymnasieskola med utbildning inom fordons- och 

transportprogrammet i ert område. 

 

 Har ni praktikelever från någon typ av gymnasieutbildning vid er verkstad. 

 

 Hur ser du på den utbildning som gymnasieskolan/or bedriver i ert område. 

 

 Sitter du eller någon annan från din firma med i något yrkesråd i någon 

utbildningsform. 

 

 Ser du något behov av att påverka utbildningen vid gymnasieskolorna på något annat 

sätt än det som kan ske idag. 
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