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Abstract

Indoor Enegry Academy

Kim Elfström

Indoor Energy is a company that works in the energy sector. It works through its
three subsidiaries Indoor Energy Services, Indoor Energy Control and Indoor Energy
Consultants. Because of their comprehensive experience and offering of broad range
of services they can contribute to integrated extensive solutions for their customers.

Indoor Energy Control works with building management through control and
regulation. This work is realigned by programmers and project managers. Working in
this area is complex and places a great demand on both technical innovation and
professional project management.
 
Due to the complexity of the work Indoor Energy Control has a hard time to get the
new employees to be independent in their work as a programmer. This problem has
created a need to develop some kind of education for the newly recruited persons.
The education will be through a new project called Indoor Energy Academy, which
should be up and running by January 2013.

This thesis is about Indoor Energy Academy and the problems concerning preparation
and planning before the start of it. To aid me in the search for finding a proper
approach to these aspects I have studied Japanese management philosophy (Lean) and
used it as a basis to do interviews and an opinion poll. These two tools should help
me to find out about what people in the Indoor Energy company think is important
about this education and how it should be done right. 
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Sammanfattning 
Indoor Energy är en koncern verksam inom energisektorn genom sina tre 

dotterbolag Indoor Energy Services, Indoor Energy Control och Indoor Energy 

Consultants. Koncernen kan tack vare sin erfarenhet och breda utbud av 

tjänster erbjuda praktiskt fungerande helhetslösningar till sina kunder. 

I koncernen är Indoor Energy Control det bolag som arbetar med 

byggnadsautomation genom styr- och reglersystem. I Control så arbetar 

programmerare och projektledare kundorienterat mot det gemensamma målet; 

att ligga i marknadens framkant gällande styrentrepenader med avseende på 

användarvänlighet och serviceverksamhet. Arbetena är komplexa och ställer 

stora krav på både teknisk innovation och professionell projektledning.  

På grund av just komplexiteten hos arbeten så är det svårt att nyrekrytera 

programmerare. Det tar i nuläget väldigt lång tid och mycket kraft att få en 

nyanställd att bli en självgående programmerare. Den problematiken har 

uppmärksammats inom Indoor Energy Control och ledningen har beslutat att 

göra ett implementerings- och kompetensutvecklingsprogram; Indoor Energy 

Academy. Intresset för ett sådant program fanns inom hela koncernen och det 

beslutades att ta fram en förstudie till slutet av maj 2012.  

 

Denna rapport är en förstudie för Indoor Energy Academy och dess tänkta 

uppstart 1 januari 2013. Rapporten syftar till att ge förslag hur strukturen kring 

denna utbildning kan tänkas se ut. Som hjälp för detta har jag nyttjat Japanska 

produktionsledningsfilosfier som är bekanta under samlingsnamnet Lean. 

Utifrån från dessa har en enkät- och intervjuundersökning genomförts vilken 

ligger till grund för de förslag och idéer som arbetet utmynnar i. 

 

 

 

Nyckelord; Lean, utbildning, förbättringsarbete 
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik vid Uppsala universitet. Arbetet är tänkt som ett underlag för 

Indoor Energys kommande projekt med Indoor Energy Academy. Rapporten är 

riktad till Indoor Energy Control men förhoppningen är att det kommer spara 

tid och resurser i planeringsstadiet för alla parter inom Indoor Energy 

Academy. 

Rapportens första del är en nutidsanalys av behovet och bakgrunden till Indoor 

Energy Academy. Därefter följer en litteratur studie om Lean och dess 

grundläggande filosofier och hur de kan tänkas tillämpas i en utbildning. 

Tillämpningen nyttjas sedan för att skapa ett underlag till en intervju- och 

enkätstudie som ska återspegla Indoor Energys olika viljor och önskemål 

beträffande utbildningen     

Handledare för rapporten och mitt arbete är Jan-Olov Josefsson, Vd Indoor 

Energy Control. Ämnesgranskare är Claes Aldman, lärare vid Uppsala 

universitet, tekniska fakulteten. 

Jag vill passa på att ge ett stort tack till Jan-Olov Josefsson. Tusen tack för din 

tid och ditt engagemang. Sedan skulle jag vilja framföra ett tack till alla som 

ställt upp i intervju- och enkät undersökningen. Ingen nämnd, ingen glömd. 

 

 

 

 

 

 

Uppsala, maj 2012 

Kim Elfström 

.  
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1. Inledning 

1.1. Företagspresentation 

1.1.1 Indoor Energys Bakgrund 
Indoor Energys historia startar redan vid 1990 då Indoor Technical Services 
grundades i Stockholm av Claes Bühring, Guy Lindahl och Hans Rosén.  
Företaget växte under åren till en omsättning på 40 MSEK och 35 medarbetare 
fram till år 2010.  
Under samma år, 1990, så startade Mikael Qvist företaget Ventilationssystem i 
Norrköping. Företaget växte och öppnade kontor i Linköping, Nyköping och 
Örebro och omfattades av 70 stycken anställda.  
I april 2011 bildas Indoor Energy genom en sammanslagning av Indoor 
Technical Services och Ventilationssystem. Det nya bolaget valde att profilera 
sig inom energibranschen med ett övergripande helhetskoncept. Efter 
sammanslagningen har Indoor Energy startat ett nytt dotterbolag; Indoor 
Energy Controls.  
Indoor Energy har under åren expanderat geografiskt och återfinns nu på sex 
olika orter i Sverige med huvudkontor i Solna och vid årsskiftet 2011-2012 
hade de 110st anställda.  

 

1.1.2 Vad är Indoor Energy? 

Idag verkar Indoor Energy inom energisektorn i tre olika affärsområden; 

Services, Control och Consultants. För att underlätta detta så har de ett 

dotterbolag inom respektive affärsområde: 

• Indoor Energy Services arbetar med service och installations 

verksamhet. Kompetens finns inom ventilation, värme, kyla och styr. 

• Indoor Energy Control jobbar med projektering, programmering och 

projektledning inom byggnadsautomation. De fokuserar på 

entreprenader och ligger i framkant gällande ny teknik och utveckling. 

• Indoor Energy Consultants tillhandahåller konsulttjänster med fokus på 

energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. De förenar 

ekonomiskanalys, teoretiska beräkningar med praktisk erfarenhet.   

Tack vare dessa tre bolag så kan Indoor Energy erbjuda ett övergripande 

koncept inom energibranschen.1 

 

                                                 
1 Okänd författare (2012). Företagsinformationskompendium; Indoor Energy; Våra kunder har 
de energieffektivaste fastigheterna 
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1.1.3 Varför Indoor Energy? 
Indoor Energy styrka är deras erfarenhet och breda förmåga att kunna 

kombinera teoretisk energianalys med praktiskerfarenhet, och på så sätt föreslå 

de åtgärder som faktiskt fungera i praktiken. Tackvare långsiktiga samarbeten 

och relationer så säkrar de att effekten av ombyggnationer och åtgärder 

förverkligas och blir kvarstående över tiden. Ett resultat av dessa egenskaper är 

att de tillsammans med sina kunder bidra till en minskad miljöpåverkan och 

tackvare detta på längre sikt bidrar till ett hållbarare samhälle2.  

 

1.2 Nulägesanalys och problembeskrivning 
Indoor Energy Controls arbetar med verksamhetens styr- och reglersystem. 

Inom detta område är huvuduppgifterna design och programmering, 

installation samt service och optimering. Programmerarna har ett komplext 

arbete där de måste behärska många olika områden, ha kännedom om 

programmering, enskilda komponenter, samspelen mellan system och 

komponenter, dess begränsningar, säkerhetsförfaranden och åtgärder vid 

uppstarter av dessa. 

Att arbeta med byggnadsautomation gör att bolaget är en så kallad tekniktung 

och projektorienterad verksamhet. I praktiken innebär det att programmerare 

och projektledare jobbar parallellt mot gemensamma mål under bestämda 

tidsramar.  

Indoors Energy Control är därför väldigt beroende av nuvarande resurser 

gällande tid och personal. Det gör att blir problematiskt vid rekrytering och 

eventuell expandering, då sådana åtaganden kräver just tid och kraft.  

Rekryteringen kommer huvudsakligen att ske från tre målgrupper; intern 

rekrytering från den egna koncernen, gymnasieskolor där eftersökt kompetens 

finns och slutligen från konkurrenter inom samma verksamhetsområde. 

Beroende på individ och bakgrund så kommer alla nyrekryterad att ha olika 

mycket erfarenhet och kunskap inom området, vilket gör att nivån varierar över 

hur mycket implementeringsarbete som kommer behövas med respektive 

individ. Det går att likna vid verksamheter som jobbar enligt principen Input à  

Transform à  Output3. Input varierar, men vilken nivå som är önskvärd för den 

så kallade. outputen, dvs. vad den färdiga produkten ska motsvara kommer att 

finnas konkret definierad. Transform-processen är inte bestämd hur den ska gå 

till väga eller vad den kommer innefatta.  

                                                 
2 Indoor Energy (2012).  Våra tjänster, http://www.indoor.se  
3 Slack Nigel et al. (2010). Operations Management Sixth edition, Prentice Hall (ISBN 
9780273730460) 
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Figur 1; Tänkbart flöde genom Indoor Energy Academy 

 

 

Problematiken med Transform-processen är tänkt att lösas med hjälp av en 

utbildning, nämligen; Indoor Energy Academy. Indoor Energy Academy är ett 

projekt som ska syfta till att integrera nyanställda på smidigaste sätt in i 

verksamheten, utan att ta för mycket av de kritiska resurserna. Indoor Energy 

Academy kommer ha olika utformning och karaktär beroende på vilken del av 

Indoor Energy koncernen personen ska arbeta vid. Projektet ska vara igång och 

verka i full skala 1 januari 2013. 

Ett steg mot det slutliga målet är att vid slutet av Maj 2012 ska finnas en 

förstudie innefattande hur Indoor Energy Control ska utforma sin medverkan i 

Indoor Energy Academy. Lite förenklat skulle det kunna kallas en 

handlingsplan för hur upplägget av utbildningen ska gå till, denna plan kommer 

upprättas med detta arbete som underlag. För att göra denna så bra och 

genomtänkt från början så kommer filosofier, verktyg och metoder från Lean 

att användas. Valet föll på Lean då det känns som ett aktuellt, välutformat och 

genomtänkt ledningssystem. Det är lätt att ta till sig av filosofierna och dess 

bakgrund, samt att det känns implementeringsbart även i det här fallet, trotts att 

det inte är en producerande industri i en traditionell aspekt. 
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1.3 Mål och syfte, delmål och metodik 
Rapportens huvudsakliga målsättning är att göra en förstudie för Indoor Energy 

Academy. Vilken roll Academy kommer att ha och hur den kan komma att 

utformas. Således kommer denna förstudies huvudfråga att vara; 

 

v  Hur ska Indoor Energy Control underlätta integrering med hjälp av 

Indoor Energy Academy för nyanställda programmerare?  

 

För att undersöka detta så delas frågan upp i ytterligare mindre omfattande 

delmål; 

 

- Vem eller vilka är lämpliga för tjänsten? 

o Behörighet och urval 

o Behov av utbildning 

 

- Hur kan utbildningen ske? 

o Plats och tidpunkt 

o Handledning 

o Studiemetoder 

 

- Hur ska utbildningen avslutas? 

o Examination 

o Förbättringsarbete 

 

 

För att bearbeta dessa frågor så kommer tre olika metodiker att användas. Först 

en litteraturstudie om Lean. Utifrån denna studie kommer sedan dessa 

värderingar och principer tolkas och vara till underlag för en 

enkätundersökning. Slutligen kommer detta att följas upp med informella 

anonyma intervjuer. 

Syftet är alltså att denna förstudie ska fungera som ett underlag inför det 

kommande, och fortsatta arbetet med Indoor Energy Academy. Förhoppningen 

är att det kan spara tid, energi och underlätta att Indoor Energy att fatta 

någorlunda rätt beslut från start.  
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 1.3 Avgränsningar 
 

Att göra ett arbete för hela Indoor Energy som koncern skulle bli för 

omfattande och resultera i en väldigt oprecis och diffus slutsats eller resultat. 

Det här arbetet kommer bara innefatta Indoor Energy Control och dess tjänst 

programmerare. Rapporten kommer vara övergripande och inte behandla 

specifika delar så som studiematerial för kurser, moment för olika kurser etc. 

Det arbetet tillhör nästa fas. Konkret blir avgränsningarna; 

• Omfatta enbart Indoor Energy Controls. 

• Behandla enbart tjänsten programmerare. 

• Inte behandla specifikt studiematerial eller specifika delmoment. Till 

exempel vilken specifik bok som ska användas för eventuell kurs i 

ellära osv.  

• Inget ekonomiskt perspektiv, som kostnad för studiematerial, uteblivet 

arbete, ersättning etc. 
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2. Teori 

2.1 Lean production 

2.1.1 Historik 
År 1903 grundade Henry Ford bolaget Ford Motor Company i Detroit, USA. 

Bolaget började massproducera dess bilmodell T-Ford, enligt en löpandeband 

princip. Ford Motor Company satte en ny standard inom automatiserad 

produktion som inspirerade biltillverkare över hela världen som även de ville 

införa och starta massproduktion.4 

Drygt 30 år senare, 1937, startades Toyota Motor Company av Japanen 

Kiichiro Toyoda. Toyoda blev företagets första chef och beslöt redan i ett tidigt 

skede att åka till USA för att besöka Fords fabriker och studera deras 

massproduktions system5. När Toyoda återvände till Japan så insåg han till sin 

besvikelse att deras fabrik inte hade lika omfattande resurser som Ford Motor 

Company. Ford tog till vara och nyttjade fördelarna av att kunna nyttja sitt 

stordrifts system. Trots detta så var Toyoda fast besluten om att ta hans nya 

kunskap skulle komma hans fabrik till nytta. Erfarenehten och kunskapen 

skulle gå att implementera och använda i den icke lika omfattande Japanska 

marknaden.6  

Sagt och gjort så implementerade Toyoda ett resurssnålt och flexibelt koncept 

som har för avsikt att producera och tillverka precis så stora kvantiteter som 

efterfrågas och beställs av kunden. Konceptet är idag vida känt vid namnet Just 

In Time(JIT). Konceptet eller principen har för avsikt att främja och reglera 

flödet i en fabrik, produktionslina eller motsvarande. Med ett bra fungerande 

flöde så kan verksamheten minimera råvaru-, mellan- och slutlager. Vilket 

medför många fördelar till exempel mindre bundet kapital, färre kassaktioner, 

högre omsättningshastighet mm.  Just in time löser denna problematik genom 

att försöka främja att varje komponent finns vid rätt plats, vid rätt tidpunkt och 

i rätt kvantitet7.  

Efter andra världskriget fortsatte Toyota utveckla sin produktion. År 1950 åkte 

Eiji Toyoda, släkting till Kiichiro Toyoda, till USA. Åter igen för att studera 

                                                 
4 Ford (2012), Henry Fords historia http://www.ford.se/OmFord/Foretagsinformation/Historia 
5 Toyota (2012), Om Toyota; vår historia, http://www.toyota.se/upptack/historia.tmex  
6 Sörkvist L (2004), Ständiga förbättringar, Studentlitteratur AB (ISBN 9789144035987) 
7 Industry Week (2001), Toyota alters face of production,  
http://www.industryweek.com/CurrentArticles/asp/articles.asp?ArticleID=1100 
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Ford Motor Companys fabriker.  Det andra studiebesöket resulterade i 

ytterligare ett nytt koncept eller princip som innebar att verksamheten ska 

minimera sitt Waste dvs. slöseri eller spill inom produktionen.  Till Waste 

räknas allt som inte tillför något värde åt den färdiga produkten så kallade 

ickevärde tillförande aktiviteter.8  

Det nya koncept som döptes till Toyota Production System(TPS). TPS bygger 

som nämnt på att minimera företagets så kallade Waste, vilket görs genom att 

medarbetarna tar ansvar för sin del av produktionen. För att kunna ta ansvar är 

det viktigt att de har tillräckliga kunskaper för ändamålet, därför ska 

medarbetarna behärska flera olika sorters arbetsuppgifter. Genom detta så ökar 

flexibiliteten, kunskapen och förståelsen samtidigt som det ges möjlighet för 

fler att kunna vara delaktiga och bidra till förbättringsarbetet. Därför är det i 

verksamhetens intresse att informera, utbilda och vara lyhörda på sina 

anställda. Genom dessa principer så kommer den totala kvaliteten att främjas 

inom företaget. 

Under 1970-talet kom Toyotas produktionsledningssystem att utvecklas till ett 

av de mest effektiva i världen.  Toyota blev oerhört framgångsrikt och TPS 

spred sig likt ringar på vatten i Japan. Genomslaget av TPS och Toyotas 

framgång ledde till att under 80-talet så blev det internationella intresset för 

Toyota och Japanska arbetsmetodiker inom produktionsteknik väldigt 

intressant. 

Intresset vart så stort att det blev omvända roller . Nu åkte istället västerländska 

biltillverkare till Japan och studerade Toyotas fabriker. Besökarna konstaterade 

snabbt att det inte var så speciellt omfattande eller många principer, metoder 

eller arbetsförfaranden som skiljde dem och de Japanska tillverkarna åt. Men 

en viktig lärdom och erfarenhet var den stora skillnaden i relationen mellan 

ledningen och de anställda medarbetarna. I Japan så var medarbetarna 

engagerade och det var en god förståelse inom alla delar av företaget. Tackvare 

detta kunde ledningen ta tillvara på de anställdas initiativförmåga och idéer för 

att lösa företagets problem.  

Begreppen Lean manufacturing eller Lean production, i denna rapport bara 

kallat Lean, kommer ifrån boken ”The Machine That Changed the 

World”(1991) av James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos. Boken 

                                                 
8SAE International (1998), Lean manufacturing and the Toyota production system 
http://www.sae.org/manufacturing/lean/column/leanjun01.htm 
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är en av många tolkningar av Toyota Production System och dess 

bakomliggande filosofier.9 10 

2.1.2 Vad är då Lean? 
Det huvudsakliga syftet med Lean är att, på ett systematiskt sätt, sträva efter att 

minimera slöseri samt att arbeta kundorienterat genom kundfokus. I Lean 

åstadkommer man detta genom att arbeta med dess 5 grundläggande principer: 

Ø  Definiera kundnytta. 

Ø  Identifiera värdeflöde för varje produkt eller process. 

Ø  Kontinuerligt flöde utan avbrott. 

Ø  Kundorderstyrning. 

Ø  Arbeta med ständiga förbättringar. 

Inom respektive grundprinciper så finns det ett flertal verktyg att arbeta med 

för att uppnå den huvudsakliga målsättningen11. Vilket eller vilka verktyg som 

en verksamhet jobbar med skiljer sig beroende på bransch, storlek, nivån på 

nuvarande kvalitetsarbete osv. Vissa faller sig naturligt för en typ av 

verksamhet och vissa kan vara mindre lämpliga eller tillämpbara för en annan. 

Företag är likt individer olika och skiljer sig ifrån varandra. Några av Lean-

verktygen som förekommer i rapporten kommer vara mer eller mindre lätta att 

tillämpa inom Indoor Energy Academy på grund av dess karaktär. 

 

2.1.3 Definiera kundnytta  
Att definiera kundnytta innebär huvudsakligen att sätta kunden i fokus. En 

kund är inte enbart slutkonsument, dvs. den som betalar för en produkt eller 

tjänst. Det finns ofta ett flertal kunder från produktion till slutkonsument. 

Dessa kan delas upp i externa och interna kunder. Inom en verksamhet kan det 

finnas flertal interna kunder till exempel mellan arbetslag, avdelningar, chefer, 

medarbetare mm.  En ofta glömd relation är den mellan ledning och personal. 

Genom att definiera och klargöra vad kundnyttan är så underlättas 

kvalitetsarbetet hos en produkt eller tjänst. Att se kvaliteten likt en aspekt där 

det i slutändan alltid är kunden som avgör vad som är kvalitativt eller inte, 

                                                 
9 Toyota Global, Toyota Production System, http://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/ 
10 Peterson Per et al.(2009). Lean: Gör avvikelse till framgång, Part Development (ISBN 
9789163327964)  
11Sven Bertelsen Strategisk Rådgivning, Construction Beyond Lean, 
http://www.bertelsen.org/strategisk_r%E5dgivning_aps/pdf/Construction%20beyond%20Lean
%202004.pdf 
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alltså om den motsvarar dess förväntningar i till exempel utseende, ergonomi 

mm.  

Kundnytta och kundorientering ska genomsyra hela verksamheten, från början 

till slut dvs. från planering till slut produkt.  För att definiera denna princip så 

kan ett flertalet verktyg användas, två av dessa är; 

Quallity Function Deployment(QFD) 
QFD är ett hjälpmedel för att skapa en kundfokuserad planering, det görs 

genom att kartlägga en kunds krav, behov, önskemål och andra viktiga 

aspekter. Resultatet av kartläggningen jämförs sedan med den egna 

verksamhetens produktion för att redogöra vart den egna verksamheten 

befinner sig, samt vart dess strävan är. Vanligtvis sker detta genom att karlägga 

de tänkbara åtgärder som behövs för att uppnå den önskade förändringen eller 

förändringar. Därefter sätts de i en matris för att ge verksamheten en klarare 

bild över förändringarna och dess inverkan till exempel kundbetydelse och 

kundkrav, genomförbarhet, lönsamhet mm. 12 

Genom att använda QFD så sätter verksamheten kunden i centrum, minimerar 

risken för slöseri och gör rätt produkt eller tjänst från början så de slipper 

eventuella efterarbeten eller liknande. 

 

Ledarskap 
Att införa Lean i en större skala är ingen lätt uppgift. Det krävs att ledningen är 

med och stöttar arbetet helhjärtat från start. Ledningen måste klargöra att det är 

en seriös satsning, säkerställa att resurser finns och vara ett gott föredöme. Att 

kundorderstyrning genomsyrar hela verksamheten uppifrån och ner genom att 

reda ut kundbehovet. Det gäller likväl för ledningen och nedåt som att 

ledningen måste lyssna och beakta sina kunder och relationer bland dess 

medarbetare längre ned i kedjan. 13 

I praktiken innebär det att de själva måste vara dedikerade i arbetet med att 

införa Lean, uppmuntra sina anställda och medarbetare till förändringen samt 

skapa och stärka lagkänslan inom verksamheten. De måste även ge gehör åt 

idéer och förslag från de anställda och att försöka öka transparensen mellan de 

olika skikten eller avdelningarna inom verksamheten. Ledningens uppfattning 

om ett problem eller fel bör vara att det är en möjlighet till förbättringar och 

                                                 
12 Peterson Per et al.(2009). Lean: Gör avvikelse till framgång.. 
13 Sörkvist L (2004), Ständiga förbättringar.., 
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lärdom. De ska inte se detta som ett tillfälle att påpeka vem som gjort vad eller 

liknande. 

 

2.1.4  Identifiera värdeflödet för varje produkt och process 
Likt föregående princip så har även denna också kunden i åtanke. Denna gång 

hur de interna processerna ska utformas.  I Lean så är önskan att utesluta allt så 

kallat Waste och enbart ha processer som tillför någon typ av värde. Företagets 

lönsamhet kommer ifrån värdeskapande produkter samt processer som tillgodo 

ser kundens behov. Det gör att en optimal process endast ska tillföra 

värdeskapande aktiviteter. Sannolikheten att ett företag enbart skulle ha sådana 

är ytterst låg för att inte tala om kanske omöjlig. 

Beroende på vart företaget är i sitt kvalitetsarbete så kan det skilja, men 

huvudsakligen delas processerna upp i; 

• Onödiga, dessa skapar inte något som helst kundvärde. 

•  Nödvändiga, men skapar inget kundvärde. 

• Rent värdeskapande aktiviteter. 14 

 

Oftast är sist nämnda typen den minst förekommande inom en vanlig 

verksamhet15. Men för att effektivisera flödet och identifiera samt kategorisera 

sina processer så har Lean ett flertal verktyg även inom detta område.  

 

Enstycksflöden  
Ett vanligt förekommande uttryck inom olika typer av produktion är Batch 

eller Batcher. Att jobba med en så kallad batch innebär att ett flertal produkter 

samtidigt genomgår en process för att rationalisera. Vid batch tillverkning är 

det alltså nödvändigt att jobba med ett flertal produkter samtidigt. 

Batch tillverkningen förutsätter en typ av stationssystem där batcherna går 

emellan. Oftast är inte alla processer lika tidsomfattande och således blir det 

köer och väntetider emellan stationerna.  

                                                 
14 Peterson Per et al.(2009). Lean: Gör avvikelse till framgång.. 
15 Lindh C (2005). Logistik och supply chain management. KTH  (ISRN KTH/INFRA/ 
04/21—SE) 
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Eftersom Lean syftar till att maximera värdeskapande aktiviteter så är detta är 

något icke önskvärt. Därför är ambitionen att skapa ett jämt kontinuerligt flöde 

utan några avbrott. 

 

Design av värdeflöde  
För att kunna designa och optimera värdeflödet så krävs kännedom om det, 

alltså vart och när resurserna förbrukas. Genom att göra en så kallad 

värdeflödesanalys får företaget reda på detta. 

Analysens första skede syftar till att kartlägga olika faktorer och ämnen som 

ledtider, antal leverantörer, partistorlekar, kassaktioner, lagerpåverkan etc.  

När kartläggningen är genomförd så är nästa steg att revidera och utvärdera det 

nuvarande flödet.  

Utvärderingen ska vara till underlag för förändringar vilka ska främja ett 

jämnare och effektivare flöde genom att hushålla med resurser och minska 

slöseriet. En viktig del för denna fas är att ha genomtänkta och konkreta mål. 

Att använda SMART(specifika, mätbara, accepterade, relevanta, mätbara) mål 

är en lämplig metod.  

Det sista steget är att väga och fatta beslut om vilka förändringar som ska 

genomföras; hur det ska gå till, hur de ska följas upp och sist men inte minst 

utvärdering och förbättringsarbete 16.  

 

2.1.5 Kontinuerligt flöde utan avbrott 
Att Lean strävar efter ett kontinuerligt flöde utan avbrott har redan framgått av 

de tidigare principerna. Men det kommer ändå alltid att förekomma olika typer 

av avbrott i en processkedja. Ett avbrott i produktionen innebär att det blir ett 

stop och en väntan. Båda dessa är ett slöseri av resurser i ett flertal aspekter och 

har definitivt inga värdetillförande egenskaper. Lean har självfallet ett par 

principer för att råda bot och minimera resultatet av detta fenomen.17 

Felsäkring  
Att undvika fel genom att förebygga och identifiera dem innan de har skett är 

en metod. En annan är att isolera felen så att de inte sprider sig till andra delar 

av systemet och orsakar en kedjeverkan. 

                                                 
16 Sörkvist L (2004), Ständiga förbättringar.., 
17Peterson Per et al.(2009). Lean: Gör avvikelse till framgång.. 
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Det finns många olika sätt att hantera fel men att personalen har kunskap och 

kan ingripa och hindra dem i ett tidigt skede är viktigt. Tre andra metoder är; 

• Minska antalet riskabla eller osäkra moment genom att byta ut dem till 

stabila och säkra processer. 

• Att göra felsäkra anordningar så att fel inte kan inträffa. Till exempel 

Att ha så kallad smartprogramvara som inte tillåter användaren att 

jobba med orimliga värden.  

• Att minimera och begränsa effekten av ett fel (redundans).  Tillexempel 

att ha ett reservsystem eller sprida produktionen på fler mindre system.  

Kanaban-kort 
För att underlätta ett jämtflöde så är det viktigt att ha en god struktur i 

produktionen. En viktigt del och utformningen av strukturen är kommunikation 

parterna emellan. För att underlätta kommunikationen och strävan att arbeta 

med pull- istället för pushflöden så används kanaban-kort.  

Kortet är en beställning som går bakåt i kedjan, dvs. den som förbrukar eller 

använder en komponent beställer den själv av dess tillverkare vid behov eller 

när buffertnivå är inträffad. Genom att ha enkla färdiga kort där till exempel 

modell, kvantitet och kund specificeras så får tillverkaren snabbt reda på 

behovet. Kommunikationen underlättas och på så vis så minimeras mellan 

lager och produkter i arbete(PIA).  

Just-in-time 
Utvecklingen av Kanaban har lett till ett begrepp som kallas just-in-time(JIT). 

JIT är en filosofi som ska genomsyra hela organisationen. Det handlar om att 

ha rätt komponent, vid rätt tidpunkt och slutligen i rätt kvantitet. Genom att 

arbeta med just in time så minimeras mellanlager och ledtider kortas ner. De 

har fördelen att bundet kapital minskar, risken för kassaktioner i mellan laggar 

minskar, igen överproduktion och mycket mer.  18 

Taktstyrd produktion  
Lean syftar inte till att ha snabbast möjliga flöde genom produktionen. 

Ambitionen är att eftersträva ett jämt och kontinuerligt flöde. För att uppnå det 

arbetar de med enstycksflöden och att skapa en dragande(pull) effekt igenom 

verksamheten.  

                                                 
18 Peterson Per et al.(2009). Lean: Gör avvikelse till framgång.. 
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Flöde av denna typ kallas pullflöde(drag) och motsatsen är ett 

pushflöde(tryck). Pullflöde får verksamheten genom att jobba efter efterfrågan 

och kundbehov. Inte genom att bara se till sin egen verksamhet och försöka 

maximera produktionshastighet, nyttjandegrad mm. Det är att pusha varor 

igenom och kan leda till överproduktion.19 

Vad som är viktigt vid ett pull flöde är att det finns en jämn arbetstakt, alltså ett 

jämt kontinuerligt flöde vid produktion. Vad som bestämmer flödet är kunden, 

intern eller extern, det spelar ingen roll då båda har gemensamt att de är en 

efterfrågan.  

 

2.1.6 Kundorderstyrning 
Kundorderstyrning innebär att det är kundens behov och efterfrågan som ska 

styra produktionen och produktionstakt. Genom att identifiera kunder och deras 

behov så finns det alltid en bestämd kund eller mottagare till en viss process 

eller produkt. Tackvare detta synsätt så blir det ingen massproduktion utan 

ägare till respektive vara.  

Detta resulterar i att flexibiliteten för varje vara ökar vilket också innebär att 

kunden kan bestämma och påverka slutprodukten i väldigt stor utsträckning.  I 

bil industrin skulle detta vara till exempel att kunden får välja utseende som 

färg och inredning, typ och stolek på motor, extra utrustning osv. Att låta 

kunden själv välja dessa egenskaper hjälper företaget att motverka 

lagerhållning och överproduktion. 20 

 

2.1.7 Ständig förbättring 
I förbättringsarbeten så måste en verksamhet sträva efter att alltid bli bättre.  

Genom att strukturerat planera, genomföra, kontrollera och därefter utvärdera 

en åtgärd så kan verksamheten fortsätta sin utveckling. Inom Lean ämnar en 

stor del av förbättringsarbetet till att minimera slöseriet. För att göra det så 

finns det ett flertal hjälpmedel som en organisation kan använda sig av.  

Kaizen 
Kaizen är Japanska och betyder förbättring. Kaizen har i uppgift att aktivt 

arbeta med förbättringar, dvs. ett ständigtförbättringsarbete.  

                                                 
19 Sörkvist L (2004), Ständiga förbättringar.. 
20 Peterson Per et al.(2009). Lean: Gör avvikelse till framgång.. 
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För att det ska vara framgångsrika så krävs det en engagerad och driven 

ledning, men även att medarbetare är delaktiga och har en gemensam strävan 

om att bli bättre. En del av detta kan vara att arbeta med så kallade 

tvärfunktionella grupper. Det är grupper sammansatta av individer från olika 

avdelningar eller delar av företaget. De syftar till kompetens- och informations 

utbyte, ett tillfälle att resonera och arbeta med förbättringar.  

5S 
Att jobba med förbättringar kräver att det är god ordning inom organisationen. 

Genom en god struktur så ökar bland annat tillgänglighet på information, olika 

tjänster och ett minskat slöseri. 

För att skapa en god ordning och struktur så finns begreppet 5S inom Lean. 5S 

är japanskt och kan översättas till att sortera, strukturera, städa, standardisera 

och självdisciplin. Det är egenskaper som ska genomsyra hela verksamheten, 

från individnivå till chefsnivå.  

De 7 slöserierna 
En grundsten är som bekant att minska slöseriet. För att aktivt kunna göra detta 

så måste verksamheten först kunna identifiera slöseriet. För att identifierat det 

så har det framkommit sju olika typer av slöseri och dess respektive inverkan. 

1. Överproduktion: Att producera mer varor än nödvändigt dvs. mer 

än efterfrågan leder till att varor hamnar i lager och kan bli 

svårsålda. 

2. Väntan: Väntetider, ställtider mm. är inget som tillför något värde i 

en process. 

3. Mellanlager: Binder upp kapital och bidrar till extra hantering av 

varan vilket kan medföra att kassaktioner. 

4. Transporter: Medför hanteringsrisker och bör minimeras då de 

förbrukar resurser som pengar och tid. 

5. Onödiga förflyttningar: Ska vara så minimala och effektiva som 

möjligt. 

6. Felaktiga produkter: Kan leda till kassaktioner, omarbetningar och 

returer. 

7. Onödiga processer: Skaffa en översikt, analysera processer, vad de 

tillför och inte. Då får företaget en uppfattning om vad som är 

nödvändigt och värdeskapande. 21 

  

                                                 
21 Peterson Per et al.(2009). Lean: Gör avvikelse till framgång.. 
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2.2 Hur Lean filosofier tillämpas i en icke producerande 

verksamhet. 

 
Att Lean kan implementeras i icke producerande företag är inget konstigt. Men 

hur det ska implementeras är en tolkningsfråga. Lean är en metodik för att 

strukturera, organisera samt utveckla sin organisation till att bli resurssnål 

kundorienterad. Alla verktyg är inte direkt applicerbara på en 

tjänsteverksamhet, men mycket är sunt förnuft och går att tillämpa.  

2.2.1 Se Processen 
Att skaffa förståelse för ett system på processnivå är viktigt och ofta en 

nödvändighet för att förstå omfattningen . Det möjliggör kartläggning och 

identifiering av processerna och dess inverkan. Först då är det möjligt att 

rangordna och prioritera processer efter dess orsak och verkan. 

2.2.3 Urskilja kunden 
En annan viktigt aspekt är kunden. Att identifiera kunden såväl intern som 

extern är nödvändigt för att klargör vart ambitionen ligger. Det är kunden som 

avgör i slutändan om kvaliteten motsvarar förväntningarna och därför kunden 

som bör vara referens.  

Att skapa ett kundvärde genom flexibilitet och att föra en öppen dialog 

parallellt med arbete är av vikt för båda parter. Att det blir rätt från början så att 

omarbetningar och ”returer” inte behöver ske. 

2.2.3 Standardisering och kreativitet 
Att ha en öppen dialog mellan berörda parter och medarbetare gör att 

kreativiteten ökar. Kreativiteten kan använda till att förbättra nuvarande 

processer eller lösa och motverka problem som uppstår. Konsten att se ett 

problem som en möjlighet till förbättring ligger nära anknuten till kreativitet. 

Standardisering däremot är inget ont och behöver inte utesluta kreativitet, 

många gånger kan det vara en nödvändighet. När ett fel uppstår så kan 

utarbetade standard förfarande göra att organisationen kan agera och avhjälpa 

felet eller problematiken snabbt.   

2.2.4 Tillämpning och omarbetning av processer 
Genom att få kunskap om sin egenverksamhet och dess processer så kan 

omarbetning och förbättringsarbete genomföras. Att försöka maximera värde 

tillförande åtgärder och minska slöseriet systematiskt. Att arbeta för ett jämt 
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och kontinuerligt flöde inom verksamheten genom att jämna ut toppar och 

dalar.22 

 

2.3 Tolkning och tillämpning av Leans grundprinciper för 

enkät- och intervjustudie. 
Detta kapitel syftar till att redogöra för en mer specifik tolkning av Leans 

principer och verktyg. Hur kan dessa tolkas och tillämpas i en utbildning? 

2.3.1 Leanhuset 
För att summera ihop hela Lean filosofin så används ibland Leanhuset. Det är 

en tolkning av detta som kommer att ligga till grund för enkät- och 

intervjustudien.  

• Just in time och värdeflödes analys 

• Den rätta processen och inbyggd kvalitet 

• Motiverande arbete 

• Struktur och information 

• Ständiga förbättringar och kundfokus 

 

 

Figur 2; Lean huset används ofta för att gestalta Lean och dess principer 

                                                 
22 Taninecz, G, (2008). Artikel; Lean Beyond Production. 
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2.3.2 Just in time 
JIT är en grundprincip inom Lean vars huvudsakliga syfte är att korta ner 

ställtider och minimera behov och storlek på mellanlager. Det uppnår Lean 

genom att ha rätt material vid rätt plats och i rätt tid. Att översätta och tillämpa 

JIT i en utbildning är en tolkningsfråga.  Men med personer i en utbildning så 

är målen huvudsakligen de samma. Vi vill tillse och säkerställa att rätt person 

är på rätt plats i rätt tid. Därför blir materialens motsvarigheter personer, 

studiemedel och annat relevant för utbildningen. Det kan till exempel innebära; 

att urvalet har vart korrekt rätt så att det är rätt person som ska genomgå 

utbildningen, att handledaren är rätt med avseende på kompetens, att 

studiematerial är rätt.  

Mer specifikt går det att bryta ner och tolka JIT i dess tre grund aspekter. Att 

frösöka få rätt person vid rätt tid och rätt plats kan tolkas i tre aspekter.  

• Rätt person för är en individ som sökt det slutgiltiga jobbet och är 

kvalificerad för detta.  

• Rätt tid innebär att det måste ligga rätt i tiden. Den får inte vara en 

belastning för övriga organisationen. Att den ligger rätt i tid kan vara att 

utbildningen inte sker eller går ut över ett nuvarande projekt, 

semesterperioder etc. 

• Rätt plats tolkar jag som plats rent geografiskt dvs. vart ska 

utbildningen ske. Hemma eller vid nuvarande kontoret? Vad ska 

utbildas hos Indoor Energy finns behov av externa kurser? En annan 

aspekt är även tillgängligheten avseende plats. Platsen är förknippad 

tillgängligheten på studiematerial, handledning etc.   

 

Utöver detta så är det viktigt att försöka främja ett jämt flöde inom Indoor 

Energy Academy. Flödet ska självfallet motsvara behovet och efterfrågan, men 

det måste finnas inbyggd flexibilitet för att anpassas efter snabba förändringar 

eller framtida behov. 

 

Enkätpåståenden: 

1. Att skriva ett personligt brev tycker jag är ett bra sätt att presentera 

mig själv, mina kvalifikationer och tidigare erfarenheter. 

2. Att ha en intervju är ett bra sätt att presentera mig själv, mina 

kvalifikationer och tidigare erfarenheter. 
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3. Det är viktigt för mig att kunna påverka vilken tidpunkt på året 

utbildningen sker. 

4. Det är viktigt för mig att kunna påverka vart utbildningen sker. 

5. Jag vill ägna mig enbart åt att studera heltid. 

6. Jag vill kunna arbeta parallellt med andra arbetsuppgifter. 

 

Intervjufrågor: 
1. Vilka tror du är den tilltänkta målgruppen för utbildningen?  

2. Hur anser du att urvalet ska se ske? 

3. Hur ska det säkerställas att det är rätt person på rätt plats? 

4. Någon speciell tidpunkt på året då du tycker att en utbildning ska 

förläggas? 

5. Vart tycker du utbildningen ska utbildningen förläggas? Betydelse av 

att kunna studera och arbeta hemifrån. 

 

2.3.3 Den rätta processen med inbyggd kvalitet  
Att använda rätt processer och dessutom göra rätt från början är självfallet 

önskvärt, men svårt. Att veta på förhand vad som är rätt eller fel är en svår och 

oprecis kunskap, ofta är det spekulationer, mer eller mindre kvalificerade. 

Men hur ska då Indoor Energy Academy göra för att försöka göra så mycket 

rätt som möjligt från start? Att reda ut vad som är rätt processer och rätt 

kvalitet handlar om enligt Lean om att försöka urskilja och återspegla 

kundfokus och kundorderstyrning. Det innebär att det är kunden i slutändan 

som bestämmer vad som är tillräckligt bra eller inte. Alltså vad är det kunden 

vill ha och vad är kvalitativt för kunden.  

Inom en utbildning kan kvalitet vara svårt att sätta fingret på. Är det hur många 

som gått utbildningen eller är det sammanlagda resultatet av utbildningen, 

kostnaden för utbildningen osv. En användbar och ofta förekommande 

definition eller tolkning är Joseph Jurans; 

  ”Fitness for use” 

 

Min tolkning av detta avseende är den kvalitativa kunskapsnivån efter 

genomförd tidsspecifik utbildning. Genom att identifiera denna så är 

ambitionen med utbildningen korrekt från start.  

För att uppnå detta mål så vägen dit och dess processer viktig. Det måste vara 

korrekta och genomtänkta för att kvaliteten ska bli rätt. 
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Vilka processer som är rätt eller inte är svårt att konkretisera. I Indoor 

Academys fall kommer det att vara ett system och nätverk av processer som 

utformar grunden till utbildningen. Det finns en uppsjö av metoder och teorier 

om hur individer lär sig på bästa sätt och hur detta ska mätas. Men de 

vanligaste förekommande varianterna är studiematerial i form av pärmar, 

praktik, föreläsningar mm.  Att mäta kvaliteten kan vara svårt och det finns en 

stor mängd alternativ och metoder. Men att mäta resultaten är en del i 

kvalitetsarbetet. Mätningar kan ske genom prov, förhör, inlämningsarbeten etc. 

Enkätpåståenden 
1. Jag lär mig bra genom att studera med hjälp av litteratur i pärmar, 

kompendier etc. 

2.  Jag lär mig bra genom att ha föreläsningar och få förevisade exempel. 

3.  Jag lär mig bra genom praktik och praktisk problemlösning. 

4.  Teoretiska prov, skriftliga eller muntliga, är ett bra sätt att mäta 

kunskapsnivå. 

5.  Praktisk och reell problemlösning är ett bra sätt att mäta 

kunskapsnivå. 

6. Genom att rätta andra personers inlämningar och prov är ett bra sätt 

att lära mig. 

 

Intervjufrågor  

1. Vilka typer av studiematerial tror du kan vara nödvändig för 

utbildningen? 

2. Praktik, teori, studiebesök, aktuella projekt vad vill du se i utbildningen 

och varför? 

3. Hur tycker du examination ska gå till väga och vem ska examinera 

utbildningen samt dess delmoment? 

 

 

2.3.4 Motiverande arbete  
Att arbeta med motiverande arbete är en viktig grundpelare inom Lean. Det 

uppmuntrar och främjar till delaktighet, teamwork, positiv attityd och 

engagemang. Det är aspekter som alla är viktiga och betydande som Indoor 

Energy Academy bör försöka att tillämpa i utbildningen. Att ha konkreta mål 

och ett syfte är ytterligare en annan viktig del som bidrar till helheten och 

främjar motiverande arbete. Medvetenhet om syfte och mål underlättar för de 
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andra aspekterna och kan ibland vara nödvändigt för att en person ska 

underkasta sig något denne inte vill kännas vid. 

 

Att Indoor Energy Academy bör försöka bidra till en positiv attityd, 

engagemang och teamwork/lagkänsla hos de studerande är självklart. Hur detta 

exakt ska gå till för att sammanfoga i utbildningen kan vara svårt men det 

hänger ofta samman. Till exempel kan engagemang ofta återspeglas i attityd 

och inställning kontra en uppgift. Finns en stark lagkänsla så stärks dessa 

aspekter ytterligare.  

Genom att uppmuntra till engagemang och en bra attityd så kan Indoor Energy 

Academy reglera utbildningens tempo och utformning (med avseenden på 

tidigare kunskaper). Det främjar att individen är delaktig och bidrar till sin 

egen utformning av utbildningen. Genom att göra detta så ökar även 

flexibiliteten för utbildningen. Vilket resulterar i att viktiga resurser som tid, 

pengar engagemang mm. inte slösas på att lära studenten något den redan 

behärskar.  

 

Enkätpåstånden 

1. Jag tycker det är viktigt att kunna påverka min arbetstakt 

2.  Att kunna återknyta studierna till praktiska fall är viktigt 

3.  Att få vara delaktig i utformningen av mina studier är viktig 

 

Intervjufrågor 

1. Hur kan personer vara delaktiga och utforma sina studier? 

2. Hur kan Academy uppmuntra till effektivt arbete? 

3. Hur ska Indoor gör för att främja en lagkänsla? 

 

2.3.5 Struktur och information 
Denna punkt har för avsikt att försöka bestämma och effektivisera strukturen 

inom och kring utbildningen samt hur informationsflödet ska se ut. Strukturen 

syftar i detta fall till dess generella struktur som arbetsfördelning, ansvars 

områden, uppgifter etc. Även vad som ska standardiseras och inte samt varför. 

Min tolkning är att denna punkt behandlar områden som olika typer av 

moment, vad som ska vara obligatoriskt och inte, hur och varför 

standardisering och kreativitet kan implementeras och nyttjas inom 

utbildningen osv. .  
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Informationsflödet är den kommunikation och dialogen mellan handledare och 

student. Behovet av att studenten snabbt och lättillgängligt ska kunna få 

kvalificerad hjälp inom rimlig tid. Att angripa dessa problem kan tillexempel 

göras genom att reda ut vilka eller vilket behov för kommunikation som finns 

och varför.  

Enkätpåståenden 

1. Att ha möjlighet till handledning tycker jag är viktigt. 

2.  Att kunna diskutera problem är viktigt för förståelse.  

3.  Jag tycker att utvecklingssamtal och återanknytning är viktigt. 

 

Intervjufrågor 

1. Hur omfattande tror du behovet av handledning är?  

2. Hur tycker du att den fortlöpande kommunikationen och dialogen 

mellan Indoor Energy Academy och studerande ska ske?  

3. Hur kan Indoor Energy uppmuntra nuvarande anställda till att vilja 

vara handledare för nya? 

 

2.3.6 ständiga förbättringar och kundfokus 
Förbättrings arbete är ett något som Indoor Energy Academy bör jobba aktivt 

och kontinuerligt med. Ständiga förbättringar går att närma på ett flertal olika 

sätt. I en utbildning som inte är uppstartad är det svårt att genomföra något 

förbättringsarbete, men det går att förebereda och sätta rutiner för det 

kommande arbetet. Ett lätt och metodiskt sätt att arbeta med förbättringar är att 

använda förbättringshjul eller cyklar. Det görs vanligtvis som tidigare nämnt i 

fyra steg PDCA; Plan, Do, Check och Act. En viktig del är insamling av 

information och kontrolldata för att följa utvecklingen. Data kan bilda 

nyckeltal eller olika typer av gränsvärden. I en studiemiljö kan det till exempel 

vara resultat på prov, antal uppnådda mål, avvikelser från tidsplan osv.  

 

Att fortsätta och bibehålla kundfokus för att aktivt arbeta med 

kundorderstyrning är en naturlig del av förbättringsarbetet. En marknad 

tenderar sällan till att vara statisk, den varierar. För att kunna möta den 

varierande marknaden är det viktigt att känna till kunden och dess behov, alltså 

vad är det som kunden efterfrågar. Inom Indoor Energy Academy är kundfokus 

viktigt begrep då det måste återspeglas i utbildningen. Ambitionen är att 
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utbildningen ska motsvara det kunden efterfrågar och dess behov, både 

gällande interna och externa kunder. 

  

Enkätpåståenden 

1. Jag vill vara delaktig och bidra till att utveckla och förbättra 

utbildningen 

2. Att ha förståelse för målsättningarna i utbildningen är viktigt 

3.  Att jobba emot konkreta mål tycker jag är viktigt 

 

Intervjufrågor 

Hur tycker du att ett kontinuerligt förbättringsarbete ska genomföras? 

Hur tror du att Indoor Energy Academy ska kunna veta vad som är 

relevant kunskap för utbildningen? 
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3. Utförande och resultat  

3.1 Enkätstudie 

3.1.1 Bakgrund 
Enkäten är framtagen för att få en uppfattning om hur upplägget i Indoor 

Academy kan tänkas se ut och hur det dagliga arbetet kan fortskrida inom olika 

områden som till exempel handledning, studietakt, studieplaner etc. De som 

svarat på enkäten har visat ett intresse för Indoor Academy på ett eller annat 

sätt, till exempel genom att vara tänkbar för utbildningen eller handleda något 

moment inom utbildningen. Enkäten är kort och baseras på påståenden. Den är 

ganska begränsad till omfattningen då dess syfte inte är att vara omfattande 

eller analytiskt.  

För att Academy ska bli så bra som möjligt redan från start så är det viktigt att 

alla parter får vara med och uttrycka sin åsikt samt bidra till upplägget. Enkäten 

undersökningen var anonym och inte nödvändigtvis bindande till någon senare 

intervju. 
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3.1.2 Omfattning 
Enkäten omfattar 21 påståenden och är besvarad av 18 personer, där samtliga 

är tänkbara kandidater att genomgå Indoor Energy Academy. Respektive 

påstående besvaras på en skala 1-5 hur bra den tillfrågade tycker det stämmer 

överens med sin uppfattning. Den mailades ut tillsammans med en kort 

nulägesanalys och bakgrundsbeskrivning, likt den i 1.2 innehållandes 

Nulägesanalys och problemformulering. Den behandlar syftet med Indoor 

Energy Academy och berättar kortfattat hur långt arbetet med Indoor Energys 

Academy kommit. 

3.1.3 Enkätsyfte 
Dess huvudsakliga syfte är att få en bättre generell uppfattning om hur ett 

flertal individer ställer sig till påståendena i enkäten. Fördelen är ett lätt sätt att 

samla in en stor mängd data snabbt. Nackdelen är att den insamlade data inte är 

lika specifik som vid intervjuer och det finns inga reflektioner kring 

påståendena, därav dess begränsade omfattning. Enkätsvaren kommer 

användas som underlag för att undersöka och kontrollera hur bra eller 

sanningsenliga påståendena är i verkligheten. De kan hjälpa att rangordna 

områden som är viktiga att prioritera.   
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3.14 Enkätresultat 
Denna del summerar och redovisar enkät svaren. Respektive diagram har en 

lite text med en tolkning av dess resultat. Diagrammen redovisar resultatet som 

ett medelvärde av respektive påstående. Varians behandlas inte då den var 

tämligen låg. 

Del 1: JIT; rätt person, rätt tid, rätt plats. 

1. Att skriva ett personligt brev tycker jag är ett bra sätt att presentera 

mig själv, mina kvalifikationer och tidigare erfarenheter. 

2. Att ha en intervju är ett bra sätt att presentera mig själv, mina 

kvalifikationer och tidigare erfarenheter. 

3. Det är viktigt för mig att kunna påverka vilken tidpunkt på året 

utbildningen sker. 

4. Det är viktigt för mig att kunna påverka vart utbildningen sker. 

5. Jag vill ägna mig enbart åt att studera heltid . 

6. Jag vill kunna arbeta parallellt med andra arbetsuppgifter. 

 

 

Figur 3; Resultat av del 1 i enkätstudie 

Tolkning av resultat; 

Resultatet kan delas upp i vilka påståenden som ligger över respektive under 

3,5 i snitt. De påståenden som ligger under 3,5 är nummer 3, 4 och 5. Nummer 

3 och 4:a handlar om när och vart utbildningen sker. Dessa två faktorer är 

enligt undersökningen av mindre vikt.  

Påstående nummer 1 och 2 får båda över 3,5 i snitt och anses därför stämma 

bra, speciellt påstående 2. Svaren talar för att både ett personligt brev och 
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intervju är bra sätt att introducera sig vid sökande av en nytjänst. De båda 

förekommer ofta tillsammans och det verkar vara en uppskattad duo.  

Del 2: Rätt processer och kvalitetssäkring 

1. Jag lär mig bra genom att studera med hjälp av litteratur i pärmar, 

kompendier etc. 

2.  Jag lär mig bra genom att ha föreläsningar och få förevisade exempel. 

3.  Jag lär mig bra genom praktik och praktisk problemlösning. 

4.  Teoretiska prov, skriftliga eller muntliga, är ett bra sätt att mäta 

kunskapsnivå. 

5.  Praktisk och reell problemlösning är ett bra sätt att mäta 

kunskapsnivå. 

6. Genom att rätta andra personers inlämningar och prov är ett bra sätt 

att lära mig. 

 

 

Figur 4; Resultat av del 2 i enkätstudie 

 

Tolkning av resultat; 

Del handlar om att nyttja rätt processer och att kvalitetssäkra. Överlag så 

stämmer de flest påståendena väldigt bra. Samtliga är över 3,5 i snitt utom 

påstående nummer 6 som handlar om att rätta andra studenters inlämningar 

och prov.   
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Två påståenden som sticker ut och hänger ihop är nummer 3 och 5.  

Nummer 3 visar att praktik och problemlösning är att föredra för inlärning 

och nummer 5 säger att desamma är ett bra sätt att påvisa kunskap. 

I övrigt så har påstående nummer 1 och 2 relativt högt snitt. Det tyder på 

att folk inte är främmande för att studera teori eller att få exempel 

förevisade som inlärnings metoder.  

Del 3: Motiverande arbete 

1. Jag tycker det är viktigt att kunna påverka min arbetstakt 

2. Att kunna återknyta studierna till praktiska fall är viktigt 

3. Att få vara delaktig i utformningen av mina studier är viktigt 

 

 

Figur 5; Resultat av del 3 i enkätstudie 

 

Tolkning av resultat; 

Hur Indoor Energy Academy ska uppmuntra till effektivt arbete är svårt att 

säga. Det är något som med fördel kan diskuteras i intervjuerna. Dessa tre 

ovanståenden påståendena är några exempel på hur det kan gå till. 

Den som sticker ut är framför allt nummer 2 som har fått nästan 5 i snitt. Det 

tolkar jag som att det är väldigt viktigt att kunna återknyta studierna till 

praktiska fall och sannolikt en nödvändighet för att kunna effektivisera och 

motivera personer hos Indoor Energy Academy. 
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Del 4: Struktur och informationsflöde 

1. Att ha möjlighet till handledning tycker jag är viktigt. 

2.  Att kunna diskutera problem är viktigt för förståelse.  

3.  Jag tycker att utvecklingssamtal och återanknytning är viktigt. 

 

 

Figur 6; Resultat av del 4 i enkätstudie 

 

Tolkning av resultat; 

Alla tre påståenden har fått över 3,5 i snitt. Det tillåter mig att tolka dem som 

att de stämmer ganska bra. Viktigast är möjligheten att kunna diskutera och 

ventilera problem för förståelse. Eftersom de andra två har fått så högt snitt så 

är de viktiga att poängtera också. Tänkbart och rekommenderat scenario är att 

alla dessa tre kombineras parallellt, dvs. så att handledning, kommunikation 

och uppföljning sker kontinuerligt och regelbundet.  
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Del 5: Förbättringsarbete och Kundfokus 

1. Jag vill vara delaktig och bidra till att förbättra utbildningen 

2.  Att ha förståelse för målsättningarna i utbildningen är viktigt 

3.  Att jobba emot konkreta mål tycker jag är viktigt 

 

 

Figur 7; Resultat av del 5 i enkätstudie 

 

Tolkning av resultat; 

I denna del har alla tre påståenden också fått över 3,5 i snitt vilket gör att 

tolkningen blir att verkligheten stämmer bra överens med påståendena.  

Alltså är alla tre punkter viktiga, men det är nummer 2; ”att ha förståelse för 

målsättningarna i utbildning är viktigt” som sticker ut. Att vara noggrann med 

målsättningar och dess betydelse är något som Indoor Energy Academy bör 

beakta.  
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3.2 Intervjustudie  

 

3.2. 1 Bakgrund 
Bakgrunden till intervjun är att försöka få lite mer analytiska svar på enkät 
påståenden. Det gäller alla områden som enkäten behandlar i sina påståenden 
och frågor relaterade till dem. Det kan tillexempel vara: 
 

3.2.2 Omfattning 
Intervjun kommer omfatta 7st personer. Ambitionen är att få hela kedjan i 

Indoor Energy Controls representerad och deras åsikter, idéer och funderingar. 

För att göra det så smidigt som möjligt så kommer de tillfrågade att 

representeras av en siffra för att lättare kunna sammanställa hur samtliga ställer 

sig till frågorna. Företaget Indoor Energy är uppbyggt enligt. 

 

 

 

Figur 8; Uppbyggnaden inom Indoor Energy 
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metod blir en så kallad informell intervju23. Anledningen till denna 

arbetsmetod är att främja en öppen dialog och möjlighet att diskutera och lära 

mig om saker som ligger inom enkät området, men även det som är relevant 

runt omkring detta. Med enbart konkreta förutbestämda frågor så finns det risk 

att jag missar något relevant och bara får svar på det som efterfrågas. Nu kan 

intervjun anpassas så att respektive person får möjlighet att tycka och diskutera 

något område som de är mer insatta i eller som det tycker är relevant. 

 

3.2.3 Intervjusyfte 
Syftet med intervjuerna är att kunna diskutera och ventilera tankar kring Indoor 

Energy Academys uppbyggnad och verksamhet. Att få förslag, idéer och 

redogöra för kommande frågor eller problem. 

  

                                                 
23  Etnografisk undersökning, 

http://webzone.k3.mah.se/projects/etnog/metoder.htm 

 

http://webzone.k3.mah.se/projects/etnog/metoder.htm
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3.2.4 Resultat 
 

Del 1: JIT; rätt person, rätt tid, rätt plats. 

• Vilka tror du är den tilltänkta målgruppen för utbildningen?  

• Hur anser du att urvalet ska ske? 

 

Personer som söker sig till denna utbildning eller kompetensutveckling ska 

självfallet vara intresserade och ha ett intresse för området det ska utbildas mot, 

i detta fall programmering. Rekryteringen är till befattningen programmerare 

och Academy är ett verktyg för att underlätta att få en självständig, duktig 

programmerare snabbare. Av intervjuerna framgår de att det är en stor för del 

att ha erfarenhet inom branschen för att underlätta systemförståelse och lättare 

få en helhetsbild då det är ett komplext arbete.   

Rekryteringen är tänkbar från tre olika kategorier skola, konkurrenter och 

internrekrytering. Beroende på bakgrund så varierar kompetensen och 

individens behov för utbildning.  De som kommer direkt från skolan kräver att 

de läst gymnasieprogram med en lämplig inriktning detta kan vara till exempel 

automation, el eller vvs. Gemensamt är att de måste ha förståelse för 

elektricitet och vara bekant och införstådd med säkerheten vid hantering av 

elektricitet. 

Den andra gruppen är ifrån konkurrenter, dessa ska likt första urvalsgruppen ha 

motsvarande kännedom om elektricitet och dess risker. Denna grupp har en 

erfarenhet som är meriterande och gör att omfattning på utbildningen kan bli 

kortare.  

Sista rekryterings urvalet är det interna. Alltså att flytta om någon som vill 

arbeta med byggnadsautomation eller dylikt. Målet är att få rätt man eller 

kvinna på rätt plats, att respektive person ska få jobba med det de känner sig 

lämpade för och intresserade. Denna grupps erfarenheter och utbildningar är 

den som sprider sig mest. En huvudsaklig problematik är att alla inte har de 

efterfrågade säkerhetstänket vid hantering av elektricitet. Fördelen med denna 

urvalsgrupp är att personerna är bekanta med företagets kultur, produkter, 

tjänster etc. Att låta dessa personer vidareutbilda sig hos Academy gör Indoor 

Energy inte behöver förlora medarbetare till konkurrenter.  Om de valt att söka 

sig vidare inom företaget trivs de hos Indoor Energy och känner sannolikt ett 

gediget intresse för det kommande mer utvecklande arbetet.  
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Ett förslag är att lösa problematiken med elsäkerheten genom att ha en kurs i 

Academy som berör ämnet. Denna skulle kunna vara ämnad till att lära 

individen hur ett fackmannamässigtarbete utförs dvs. vilka säkerhetsåtgärder 

som gäller etc. Kompetensen inom elektronik finns idag inom Indoor Energy 

och kan nyttjas, men det kanske kan vara nödvändigt att ta någon utomstående 

person eller organisation som håller denna.  

 

En viktig aspekt med en kurs inom elsäkerhet är att det breddar urvalsgruppen. 

Individerna ifrån samtliga urvalsgrupperna kan då vara aktuella trotts deras 

bristande kompetens inom området. Därför är uppfattningen att en 

elektronikkurs är nödvändig och viktig, den skulle bidra till en avsevärt större 

urvalsgrupp. 

• Hur tror du Indoor Energy Academy kan säkerställas att det är rätt 

person på rätt plats? 

Uppfattningen är att det kan vara svårt att försöka säkerställa att det är rätt 

person på rätt plats. Huvudsakligen tror de intervjuade att det handlar om att 

det är den rekryteringsansvariges erfarenhet som kan underlätta att se vem som 

är lämpad för jobbet och inte. Men även att arbeta med kvalificerad och 

engagerad personal vid handledning eller problemlösning. 

• Någon speciell tidpunkt på året då du tycker att en utbildning ska 

förläggas? 

När utbildningen ska förläggas är svårt att avgöra, det går inte direkt att utse 

någon period eller tidpunkt på året som är lämpligare än andra med avseende 

på arbetsbelastning och kapacitet. Arbetsbelastningen är överlag ganska jämn 

hos Controls. Services försöker knyta kontraktsarbeten under deras lägre 

intensiva perioder på året för att jämna ut arbetsnivån. Dessa är mitt i sommarn 

och vid jul/nyår i december. En tendens som Control ser är att arbeten och 

projekten blir färre till antalet men större i omfattning än tidigare. Det innebär 

att det blir färre små projekt spridda över året och det kan vara svårt att pricka i 

något lägligt projekt i samband med utbildningen.  

Önskemålet är att kunna kombinera utbildningen i samband med riktiga 

projekt, då uppfattningen är att de underlättar inlärande och kan användas vid 

examineringen. Men det kan lösas med att utbildningens olika moment 

genomförs eller utövas på olika eller flera projekt.  

 

 



34 
 

• Vart tycker du utbildningen ska utbildningen förläggas? Betydelse av 

att kunna studera och arbeta hemifrån. 

Vart utbildningen sker är förslagsvis vid det nuvarande kontoret dvs. det 

faktiska kontoret som är i behov av en programmerare eller motsvarande. Just 

nu sitter alla programmerare i Solna, så det är en lämplig utgångspunkt. 

 Att skilja på arbete och hem är viktigt enligt de tillfrågade. Med hjälp av 

elektroniskt studiematerial i en databas eller på cd-skivor så kan detta 

genomföras. Utbildningen ska helst förläggas i geografisk närhet med 

projekten inom det aktuella området. Det innebär att en blivande 

programmerare måste ha tillgång till handledning inom programmering, men 

även möjligget att kunna besöka riktiga byggen för att få en praktisk erfarenhet 

av uppstarter, installationer mm. 

Fördelen av att utbilda på respektive kontorsort är att även handledare har 

möjlighet av att ta till sig dess företagskultur och lära sig ny arbetssätt 

därigenom. En senare fråga är därför hur respektive kontor ska kunna avsätta 

någon typ av studieplats. Ett förslag var att ha ett avsatt kontor eller rum som 

fungera likt en studierum för studenten individen med utrustning för de 

praktiska momenten. Denna sal eller rum skulle kunna användas till 

demonstrationsrum för företagets utrustning om ingen för tillfället studerar vid 

Academy. Men det enklaste och kanske bästa förslaget tror folk är att personen 

ifråga blir tilldelad ett skrivbord på sin kommande avdelning då det skulle vara 

lätt och praktiskt. 

 

 Del 2: Rätt processer och kvalitetssäkring 

• Vilka typer av studiematerial tror du kan vara nödvändig för 

utbildningen? 

Teoretiska studier kommer ske medhjälp av pärmar som finns lagrat på något 

elektronisk sätt. Hur dessa skulle distribueras eller finnas tillgängliga finns 

olika förslag. Det skulle kunna vara via cd-skivor som skickas ut till den 

nyanställda personen. Ett annat sätt kan vara att de finns digitalt i en databas 

som denne kan få åtkomst till via internet. Båda dessa sätt möjliggör för helt 

nyanställda att de kan påbörja studier under uppsägning hos dess aktuella 

företag, alltså innan de ens har börjat hos Indoor Energy. 

 Genom att ha studiematerialet digitalt så är de lättare att omarbeta och 

inkludera eller exkludera delar som kan vara inaktuella eller nya för 

verksamheten, till exempel en ny produkt eller tjänst. Ytterligare fördelar är att 
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det är lätt att gå tillbaka och kolla i dessa vid funderingar eller osäkerhet. Dessa 

pärmar kan användas som checklistor och vara bra även efter genomförd 

utbildning. Idag används checklistor flitigt hos Control och uppfattningen är att 

det funkar mycket bra. De ger ökad flexibilitet då en annan person kan ta vid 

där den ena sluta, hjälper till att strukturerar och organisera arbetsflödet.  

 

• Praktik, teori, studiebesök, aktuella projekt vad vill du se i utbildningen 

och varför? 

 

Som vid alla typer av studier eller inlärningsprocesser är det viktigt att först få 

bekanta sig och förstå teorin för att sedan kunna nyttja och tillämpa denna i 

praktiken.  Uppfattningen från intervjuerna är att teoretiska studier bör värvas 

med praktik, där betoningen är vid praktiska erfarenheter och dess betydelse. 

Som programmerare hos Control är det viktigt att det finns en 

verklighetsförankring, personen ifråga måste kunna visualisera framför sig vad 

denna jobbar med. Avsaknad av systemförståelse gör att saker kan gå sönder 

och i värsta fall personer kan skadas. Självfallet skiljer sig individers tidigare 

erfarenheter beroende på utbildning, andra jobb etc. Men eftersom den 

praktiska kompetensen finns inom Indoor Energy koncernen så kan praktiska 

moment integreras från andra delar inom organisationen. Det kan vara bra i ett 

flertal aspekter; till exempel ger det ett närmare samarbete och förståelse för de 

olika företagen, dess olika arbeten, behov osv. 

Praktiskt arbete och erfarenhet kan förmedlas genom att medverka eller följa 

med vid installationer, underhåll, uppstarter och liknande arbeten. Erfarenhet 

av programmering sker lämpligen genom just programmering.   

Beroenden på behovet av dessa moment så kan olika typer av utrustning vara 

lämplig. Tidigare har det delats ut material i en så kallad ”demo-väska” till 

gymnasieklasser.  En sådan kan vara aktuell för en nyanställd person. Men de 

stora mer omfattande utrustningen finns på de nuvarande projekten. Det 

förtydligare ännu mer behovet av närhet till aktuella projekt. Därför bör 

utbildningen bedrivas någonstans där Indoor är verksamma inom sina olika 

områden.   

 

• Hur tycker du att examination ska gå till väga och vem ska examinera 

utbildningen samt dess delmoment? 
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För att kontrollera att studenten har förstått och faktiskt lärt sig något så är 

någon typ av examination nödvändig. I vilken utsträckning och omfattning 

denna kommer att ske är svårt att säga. En variant är att studenten examineras 

på respektive delmoment. Men uppfattningen är att det tar mycket tid för både 

student och handledare. Dessutom kan det vara svårt och väldigt omständigt att 

hitta en lämplig examinationsform till respektive moment eller del på 

utbildningen. Alltså tar det för lång tid att hitta standarder för detta och de 

skulle behövas kontinuerligt arbete för att uppdatera dem.   

De intervjuade säger att lära sig bör finnas i individens intresse, det ska inte 

tvingas fram. Om det behövs tvingas fram är det sannolikt felperson som har 

rekryterats.  

En typ av förslag som framkom av intervjuerna är att ha likt en checklista med 

obligatoriska moment och eller övningar som studenten har genomför. När 

dessa är avklarade så får studenten ett examinationsprojekt och efter genomfört 

examensprojekt så är utbildningen färdig. Men eftersom projekten blir färre 

och större till omfattning kan det vara aktuellt att få vara delaktig i någon 

lämplig specifik del av ett projekt istället. Vidare framkom det att genom att 

göra genomarbetade och utförliga checklistor så kan det underlätta och minska 

behovet av examinering.  

 

Del 3: Motiverande arbete 

• Hur kan personer vara delaktiga och utforma sina studier? 

Att upprätta en individuell studieplan kan ha fler fördelar. Det bidrar bland 

annat till delaktighet och uppmuntrar engagemang. Men framför allt tar det 

hänsyn till att alla studenter har olika förutsättningar beroende på tidigare 

utbildningar, erfarenhet etc. Ett av Indoor Energy Academys syfte är att 

säkerställa en slutligkvalitet, vilket motsvarar en nivå av kunskap inom det 

berörda området, i detta fall programmering. Beroende på tidigare erfarenhet så 

ska detta beaktas och studenten får själv vara delaktig i en dialog innan start 

och utforma sin utbildning.  

Genom att använda individuella studieplaner så kan utbildningen rationaliseras 

och göras effektivare så att den inte tar längre tid än nödvändigt. Det är onödigt 

att lära någon saker de redan kan, det är ett slöseri av studenten och 

handledarens resurser och tid.  

 



37 
 

• Hur kan Academy uppmuntra till effektivt arbete? 

Att studierna ska gå så fort som möjligt utan att tumma på kvaliteten, är 

ambitionen. Det kan göras genom att införa en motiverande åtgärd som högre 

lön efter genomförd utbildning, mer ansvar och roligare arbetsuppgifter efter 

utförd utbildning. Betydelsen av att jobba i ”bra projekt” har framförts. Det är 

projekt som innefattar en helhet, det bidrar till att ansvar, delaktighet och 

reellproblemlösning. I intervjun så delade inte alla uppfattningen om att 

löneåtgärder var positiva.  

En annan metod är att få personen att känna sig utvald och förstå att det finns 

ett mervärde i att ha genomgåt utbildningen vilket gör att man således är mer 

eftertraktad på arbetsmarknaden. För att påvisa detta ännu mer så kan det vara 

aktuellt med någon typ av certifikat eller motsvarande bevis som visar att 

utbildningen är genomförd och godkänd. Certifiering skulle kunna ske från 

någon oberoende utomstående firma eller organisation, likt kyltekniker får 

certifikat hos Indoor Energy Services. 

  

• Hur kan studenten förstå betydelsen av samtliga delmoment i 

utbildningen? 

Att en person ska förstå varför alla moment i en utbildning är nödvändigt och 

betydelsefulla tror de intervjuade att det är svårt. Speciellt under eller innan 

utbildningen. Likt tidigare erfarenheter från skola och andra utbildningar så är 

uppfattningen att syftet med vissa kurser eller moment brukar uppenbara sig 

efteråt. Samt att det kan vara svårt att se helhet när man befinner sig mitt uppe i 

något.  Men för att underlätta att motivera studenter till att underkasta sig vad 

de uppfattar som irrelevant eller onödigt så är det viktigt att förstå helheten. 

Genom att visa att det är ett system och en helhet som hänger ihop av ett flertal 

processer så kan det underlätta förståelse.  

 

  

Del 4: Struktur och informationsflöde 

• Hur omfattande tror du behovet av handledning är?  

Handledningen kommer behövas. Sannolikt på olika sätt och i olika 

utsträckning. I intervjuerna nämns två typer av behov för handledning.  Det ena 

är en handledare som ansvarar för specifika moment eller delar som till 
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exempel programmering.  Denna typ kan liknas med lärare vid föreläsning, det 

är även denna person som kommer examinera individen på det berörda 

momentet.  

Den andra handledaren är så kallad utbildningsansvarig. Det är den personen 

som har rekryterat och medverkat vid utformningen av den individuella 

studieplanen. Han eller hon är den som kommer vara delaktig vid anställning 

och utformningen av studieplan. Den handledaren kommer ha det övergripande 

ansvaret att planen efterföljs. Vid komplikationer eller andra problem så är det 

denna person som är kontaktperson och ansvarig för att hjälpa individen. 

 

• Hur kan Indoor Energy uppmuntra nuvarande anställda till att vilja 

vara handledare? 

Att handleda ska vara något kul och utvecklande. Det måste finnas avsatt tid 

för detta så att det inte går ut över det nuvarande arbetet. De intervjuade tror att 

vissa personer är mer lämpade än andra för att vara handledare och att det 

kommer resultera i att vissa vill vara handledare och vissa vill det inte. Någon 

speciell uppmuntran behövs inte. 

• Hur tycker du att den fortlöpande kommunikationen och dialogen 

mellan Indoor Energy Academy och studerande ska ske?  

 

 

Hur kommunikationen kan ske mellan berörda parter är svårt att säga. Men den 

utbildningsansvariga bör ha regelbunden uppföljning av individens framsteg 

och eventuella avvikelser, det kan ske genom utvecklingssamtal via telefon, 

mail, eller att personerna fysiskt träffas. Tillgänglighet är väldigt viktigt och 

studenten får inte känna att den är en börda för sin kontaktperson eller 

handledar. Tillgängligheten är väldigt hög genom telefon, mail, skype eller 

dylikt. Men det är viktigt att kunna träffas och obehindrat kunna diskutera och 

ventilera problem. Det gäller även den handledaren som har det övergripande 

ansvaret. Att uppmuntra till en öppen dialog tycker de intervjuade är viktigt. 

Då kan studenten säga till i tid om till exempel studieplan eller tidplan inte 

fungerar som tänkt, om det har dykt upp andra väsentliga problem som 

sjukdom etc. 

 

• Har du någon uppfattning om hur den övergripande strukturen kan 

eller ska se ut? 
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Hur exakt strukturen ska se ut i utbildningen är också svårt att säga. Den 

kommer sannolikt att ändras under resans gång och arbetas fram successivt. 

Arbetsuppgifter och ansvarområden beror på utbildningen och eftersom 

innehållet inte är bestämt så är det för tidigt att säga. Men att använda en 

struktur likt en checklista där utbildningen delas upp i olika block eller avsnitt 

är något de intervjuade tror på. Till exempel följande sätt; 

1. Informations inhämtning, sker externt från till exempel böcker etc. 

2. Kunskapsdel, vilket syftar till individuella kunskaper. 

3. Praktik och tillämpning av information och kunskap.   

Vad för typ av block som behövs är det svårt att säga. Men av det har 

framkommit att kunskapen och behovet varierar. Det kan vara inom 

elektricitetslära, programmering, administration (tidrapportering etc.), 

företagskultur, vision och mycket mer. 

 Att jobba med fler handledare eller i flera projekt är något som gör att 

studenten får lära sig olika arbetsmetoder och olika arbetssätt. Dessutom 

kommer studenten i kontakt med nya människor och kollegor, det främjar 

företagskulturer och personlig utveckling. 

 

Del 5: Förbättringsarbete och Kundfokus 

• Hur tycker du att ett kontinuerligt förbättringsarbete ska genomföras? 

Förbättringsarbetet med Academy kan ske genom erfarenhetssamtal. Med de 

berörda dvs. folk som genom gått utbildningen och dess handledare. Möten 

kommer syfta till att framför vad som vart bra, dåligt, förslag på ändring och 

övriga åsikter. Mötena har i uppgift att försöka ta till vara kunskap och 

erfarenheter från alla berörda parter som handledare, student etc. Vid dessa 

möten är det väldigt viktigt att alla vågar säga vad de verkligen tycker, därför 

har det kommit förslag och önskemål om anonyma utvärderingar.  

 

• Hur tror du att Indoor Energy Academy ska kunna veta vad som är 

relevant kunskap för utbildningen? 

Förbättringsarbetet kommer syfta till många saker, hela utbildningen generellt. 

Men ett viktigt område är syftet och målsättningen med utbildningen. Vilka 

kurser är eller var relevanta och nyttiga, vilka hade tydliga mål, vad ska 

momenten vara bra för osv. Detta samtal ska vara grunden till fortsatt 

förbättringsarbete. 
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Utvärderingsarbetet bör inte ske anonymt då det försvårar processen, utan 

försöka uppmuntra till åsikter. Ett anonymt sådant kan ge fördelen att de 

berörda personerna verkligen vågar tala ut eller uttrycka sin åsikt utan att 

behöva oroa sig för konsekvenser. Men ett helt anonymt utvärderingsunderlag 

skulle göra det svårare att diskutera och gå till roten med eventuell 

problematik. Sannolikt skulle det vara svårt att ha en utvärdering anonymt. 

Eftersom utbildningen inte kommer omfatta så många personer i ett tidigt 

skede så kommer det vara problematiskt rent praktiskt och sannolikt ännu 

svårare att inte härleda en utvärdering med en person. 

 

Övrigt och övriga frågor 

Efter intervjuerna fanns det tid för övriga frågor där några olika punkter och 
åsikter framkom: 
 
En av frågorna handlar om de olika behov som finns. Det är inte bara på 
individ nivå som behoven varierar dvs. vad en person kan eller inte kan, 
tidigare erfarenheter, studietakt etc. Det finns många olika behov företagen 
emellan. Indoor Energy Control har ett starkare och mer omfattande 
utbildningsbehov till sina tjänster generellt än vad Indoor Energy Services har. 
 

En annan punkt var att Indoor Energy Academy skulle vara ett viktigt och bra 

argument för att framstå som en bra och ambitiös arbetsgivare. Ett lite mer 

seriös intryck som skulle ge Indoor Energy en så kallad edge mot dess 

konkurrenter. 

Hur mycket eller i vilken omfattning samarbetspartners ska involveras i 

utbildningen. Det kan vara aktuellt vid någon typ av certifiering efter 

genomförd och godkänd kurs. Till exempel inom ellära.  

Att namnet Academy kan vara missvisande. Det uppfattas som väldigt starkt 
och omfattande namn. Det är lätt att gestalta hela lektionssalar med elever som 
bedriver daglig verksamhet likt ett universitet eller motsvarande. Något annat 
förslag angavs inte.   
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4. Analys & diskussion samt tolkning av resultat 

4.1 Analys & diskussion 

Den här rapportens syfte är att fungera som ett underlag och en förstudie inför 

det kommande arbetet hos Indoor Energy att förbereda, planera och i ett senare 

skede starta igång Indoor Energy Academy. Men eftersom projekt inte är 

startat, knappt i startbanorna, är det svårt att angripa det på ett vetenskapligt 

och metodiskt sätt. Vanliga arbetsmetodiker som mätning, kontroll, 

uppföljning, utveckling, korrigering etc. Dessa arbetssätt är något som har varit 

svårt att tillämpa i detta arbete. 

 

Jag har valt att närma mig problematiken genom att först göra en 

litteraturstudie av Lean och dess principer. Lean production eller Lean 

manufacturing, i det här arbetet bara kallat lean, är något många förknippar 

med framgång. Det är ett beprövat och metodiskt arbetssätt med många sunda 

grundfilosofier. Vad exakt Lean är kan vara svårt att sätta fingret på, men för 

mig handlar det om hur en organisation ska hantera och hushålla med dess 

resurser på bästa sett. För att reda ut hur detta ska gå tillväga så är det många 

principer, metodiker och idéer som samlats och bidrar till en helhet och bildat 

en filosofi.   

 

Jag tror inte Lean är något universallösning för alla typer av organisationer 

eller verksamheter. Lean uppkom i bilindustrin och har fortfarande ett starkt 

fäste där men det växer dagligen och blir allt mer förekommande i flertalet 

branscher. Principerna är genomtänkta, men kan ofta förknippas eller liknas 

med ”common sense” dvs. sunt förnuft. Leans betydelse för Indoor Energy 

Academy är kanske just att det bidrar till att vara lite mer genomtänkt från start 

än vad det skulle vart utan. Det finns många andra bra 

produktionsledningsfilosofier och metodiker som kan ha gett en annan utgång 

på resultatet. Total quality management (TQM) eller Theory of constraints är 

tänkbara alternativ. 

4.2 Tolkning av resultat  
Detta avsnitt behandlar min tolkning och en sammanfattning av resultaten från 

enkät- och intervjustudien som gjorts med litteraturstudien som underlag.  

Bakgrunden och syftet till att skapa en så kallad Indoor Energy Academy är att 

underlätta och effektivisera integrering och/eller kompetensutveckling hos 

nyanställda eller befintliga anställda som fått en ny tjänst med ett behov för 

utbildning.  
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Hos Indoor Control så är det specifikt tjänsten programmerar som är tänkbart i 

första hand, i en framtid kan det vara tänkbart för andra tjänster som till 

exempel projektledare.  

Av studien har det visat sig lämpligt att integrera Indoor Energy Academy i 

samband med en anställningsprocess. Integration innebär att Indoor Energy 

anställer en person till en tjänst och använder Indoor Energy Academy för att 

tillse att personen snabbare integreras och uppnår ett slutgiltigt mål, till 

exempel självständig programmerare. Självfallet ska denna person vara lämpad 

för uppgiften och tjänsten ifråga. 

4.2.1 Rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt 
Det har framkommit att Indoor Energy Control har tre huvudsakliga 

urvalsgrupper till sin tjänst programmerare. Det är personer direkt från 

gymnasiet eller konkurrenter samt via internrekrytering. Oavsett tidigare 

erfarenheter så har alla dessa, likt alla individer, olika förutsättningar att ta till 

sig kunskap och lära sig nya saker etc. Det gör att det går olika fort för olika 

personer. En annan faktor är att dess olika bakgrund och tidigare erfarenheter 

som gör att behovet av utbildning och vilken typ av utbildning varierar. De tre 

huvudsakliga urvalsgrupperna och dess fördelar är;  

• Gymnasieelever måste ha läst rätt program på gymnasiet. Till exempel 

Byggnadsautomation, El, It eller VVS. De har nyligen studerat och har 

god studievana.  

• Från konkurrent är fördelen att de har branscherfarenhet av sitt tidigare 

arbete. De kan komma med nya beprövade lösningar som konkurrenter 

använder. 

• Interntrekryterade personer kan företagets principer, värderingar, 

administration mm. Denna person är ofta någon som det finns god 

kännedom om sedan innan. 

En gemensam nämnare är att alla måste ha en grundläggande el förståelse. 

Sannolikt har både gymnasieelever och personer från konkurrenter detta. Men 

inte de intern rekryterade, således behöver de utbildning inom det. Det leder till 

frågan hur omfattande en sådan kurs blir, vem ska utföra den, studiematerial 

etc. Indoor Energy får fråga sig om det är något som kan utbildas intern eller 

externt samt vad är fördelen med respektive metod. En annan aspekt är att om 

det finns en elkurs för internrekryterade varför ska inte de andra 

urvalsgrupperna kunna ta del av denna också. Det skulle vidga urvalet inom 

respektive grupp. 
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En annan aspekt är att de internrekryterade har redan kunskap om företaget. De 

behöver inte lära sig om företagets värderingar, arbetsmetodiker, 

tidrapportering etc. Vilket kan vara nödvändigt för en helt utomstående person 

från gymnasiet eller från en konkurrent. 

4.2.2 Individuella studieplaner  
På grund av de olika bakgrunderna så är det lämpligt att utforma till 

individuella studieplaner.  Det bidrar till engagemang, delaktighet, flexibilitet 

och kan till viss mån även bidra till lönsamhet. Ambitionen är att studenten ska 

bli klar så fort som möjligt så att denne kan börja arbeta. Självfallet ska detta 

ske utan att göra kompromisser på kvaliteten på utbildningen eller dess resultat. 

Hur Indoor Academy ska uppmuntra till detta har diskuterats i intervjuerna. 

Den övervägande uppfattningen är att så kallade ”bra projekt” är bästa sättet att 

främja detta.  

Vad är då ett bra projekt?  Ett bra projekt är ett projekt som är intressant, 

aktuellt och där personen ifråga får vara delaktig. Det är noga att poängtera att 

personen som genomgår utbildningen är utvald och får chans till nya 

karriärmöjligheter samt att denne får en betald utbildning.  En annan aspekt 

som diskuterats är eventuella löneåtgärder. Att uppmuntra till att bli klar med 

en bättre lön vid avslutad och godkänd utbildning är något som kan vara 

motiverat. Den ska vara utav typen belöning och inte en bestraffning. Helt 

enkelt en uppmuntran till att bli klar.   

  

 

Figur 9; Exempel på utformning av individuell studieplan 
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4.2.3 Kvalitetssäkring och examination 
Varför och hur Indoor Academy kan tänkas uppmuntra dess studenter att bli 

klara så fort som möjligt är diskuterat. Ett problem med att uppmuntra till 

högstudietakt är att inte folk ska stressa igenom utbildningen och således 

kompromissa på kvaliteten. För att säkerställa kvaliteten på utbildningen så är 

uppfattningen att det behövs någon typ av examination. Examinationen delas 

fördelaktigt upp i flera delar. Den bör delas upp i minst två kategorier, en för 

respektive moment eller delmoment i utbildningen, samt en för den 

sammanlagda utbildningen. Hur dessa delar ska examineras är lite oklart. 

Förslagen har varit allt ifrån olika tentamen(muntlig eller skriftlig), redovisning 

eller problemlösning.  I enkätstudien framgår det (del 2, fråga 5) att det är mest 

uppskattat att jobba med praktisk och reellproblemlösning för att mäta 

kunskapsnivå. I intervjuerna har vikten av denna typ av studier poängteras ett 

flertal gånger, bland annat genom så kallade bra projekt. 

  

Möjligheten att examinera med hjälp av reella projekt kanske är något 

begränsad och inte alltid lämplig eller rimligt. Att den nuvarande trenden inom 

företaget är att projekten går mot färre och mer omfattande till storlek är en 

annan sak som gör att detta kan vara lite problematiskt. Att få arbeta med 

mindre delar och med hjälp av handledning inom dessa större projekt är ide 

som uppskattats i intervjuerna. Fördelen är då att studenten får praktisk 

erfarenhet av flertalet projekt, lär sig fler arbetsmetodiker samt för möjlighet att 

arbeta och lära känna fler kollegor.   

4.2.4 Studiematerial 
Vad Academy ska använda för typ av studiematerial är det en ganska enig 

uppfattning om. För att kunna programmera och utföra annat nödvändigt 

praktiskt arbete så måste studenten kunna den bakomliggande teorin. Även om 

enkätstudien visar främst på att de tillfrågade helst vill lära sig genom 

problemlösning, därefter förevisade exempel och sist genom att läsa teori i 

böcker, pärmar etc. Men det kommer behövas någon typ av teoretiskt underlag 

för att lära sig teorin. I intervjuerna har olika underlag diskuterats, det främst 

återkommande och som verkar mest uppskattat är någon typ elektroniskt 

studiematerial. Att ha studiematerial elektronisk har fler fördelar. Det 

underlättar tillgänglighet genom att det alltid finns tillgängligt på jobbet, 

hemmet, semestern osv. Det är även betydligt lättare att redigera, komplettera 

eller ta bort information om komponenter som ändrats eller blivit inaktuella.   
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För att värva ihop och tillämpa teorin med den efterfrågade praktiska 

problemlösningen så har det även här framkommit förslag och önskemål om att 

jobba med checklistor. Checklistor har ett flertal fördelar och känns väldigt 

aktuella, speciellt hos Indoor Energy Control som redan i dagsläget arbetar i 

stor utsträckning med sådana. Att arbeta med checklistor gör att studenten 

snabbare kan sättas i arbete genom att denne inte behöver lära sig allt utantill, 

de finns tillgängliga föra att gå tillbaka och kontrollera samt att det är bra för 

att standardisera arbetsmetoder och eventuellt ändra standardiserade 

arbetsmetoder. 

 

Figur 10; Exempel på Checklista 

 

4.2.4 Handledning 
I en utbildning måste det finnas handledare. Önskemålet och behovet av 

handledning framgår i enkätstudien(del 4:a). Främst är det behovet av att kunna 

diskutera och reflektera över problem som poängteras, men även de andra 

aspekterna framstår som viktiga och av betydelse. 

Vad det exakta behovet av handledning inom Indoor Energy Academy kommer 

eller kan tänkas vara är svårt att säga att på förhand. Främst för att utbildningen 

inte kommit längre än i planeringsstadiet. Men även kommer en stor variation 

av behov för handledning beroende på individ och kurs, tidigare nivå, 

målsättningen för utbildningen mm. Att variera . Men att det kommer behövas 

handledare har framgått i intervjuerna. 

Önskemålet och det som förefaller lämpligast är att det finns minst två olika 

typer av handledare. En som är ansvarig för delmoment och examination av 

dessa. Denna person ska även finnas tillgänglig för hjälp och råd vid 

problemlösning, arbetsuppgifter eller dylikt. Den här personen kan jämföras 

med en stöttepelare som finns tillhands vid friktioner i det dagliga arbetet och 

hjälper till genom att bidra med erfarenhet och förslag. Kontakten med denna 

person räcker huvudsakligen ha via telefon eller mail, men att försöka träffas 
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någorlunda regelbundet för att få en kontinuitet och regelbunden uppföljning är 

något som uppskattas. 

 

Den andra typen av handledare är den som har det övergripande ansvaret för 

hela utbildningen. Den personen som varit med och utformat den individuella 

studieplanen och anställt personen till tjänsten och utsätt en eller flera andra 

handledare för respektive moment. Övergripande handledaren är den person 

som så småningom godkänner studenten som genomgått utbildningen och kan 

till träda sin tjänst. Det är väldigt viktigt att det finns en god dialog och 

förtroende mellan handledare och student så att alla kan samarbeta mot det 

gemensamma uppsatta målet; att genomgå utbildningen med efterfrågad 

kvalitet och kompetens i slutskedet. 

Vem som ska handleda vad går det inte att svara på just i detta tidiga skede. 

Genom intervjuerna har det framkommit att personers entusiasm för att vara 

handledare varierar, men den är överlag god. Det viktigaste som framkommit 

är att handledarna vill lära eller vara delaktiga i det dem känner sig duktiga och 

är mest lämpade inom, alltså ingen påtvingad handledning. En annan viktigt 

aspekt som framkommit är behovet av att avsätta tid för att vara handledare. 

Med ett redan pressat tidschema så är det viktigt att avsätta tid då det inte får gå 

ut över nuvarande arbetsuppgifter. Det är en nytillkommen separat 

arbetsuppgift och ska inte behandlas som något extra utöver de nuvarande 

arbetsuppgifterna.  

 

4.2.5 Avslutade examination och förbättringsarbete 
Hur kan då den slutgiltiga examinationen vid Indoor Energy Academy tänkas 

se ut? I texten så har det framkommit ett flertal gånger önskemålet att arbeta 

med reella projekt, betydelsen av att ha tillgång till handledning och på något 

sätt väva samman detta.  

Att det kommer behövas någon typ av examination för att påvisa att studenten 

tagit till sig och har haft glädje av utbildningen är viktigt och ger ett seriöst 

intryck. Att ha ett examensprojekt är en lösning för att påvisa detta. Genom att 

låta studenten ha tillgång till handledning, checklistor och tidigare 

studiematerial så tror jag detta är genomförbart.  Vid godkänt projekt så är 

utbildningen färdig och personen kan börja arbeta ”på riktigt” med rätt lön och 

självständiga arbetsuppgifter.  

 

Att Indoor Energy Academy inte kommer gå friktionsfritt till en början är 
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naturligt och kanske rent av nödvändigt. Då är det viktigt att kontinuerligt 

jobba med förbättringsarbete och ta tillvara på de problem som dyker upp och 

se dem som en möjlighet till förbättring.  

Hur förbättringsarbetet kan se ut blir upp till Indoor Energy att bestämma. Att 

försöka minska ickevärde tillförande processer och aktiviteter som Lean 

förespråkar är ett bra sätt. Men att veta vad som är värdeskapande och inte kan 

dock vara svårt i början och det kanske är lämpligare att börja med enklare 

förbättringsarbetsmetodiker av typen förbättringscyklar likt PDCA.  

 

 

Figur 11; PDCA; Ett sätt att strukturera förbättringsarbete 

 

För att veta vad som behövs förbättras är det viktigt att ha en god dialog 

emellan alla berörda parter, konkreta och begripliga målsättningar som alla är 

införstådda med samt en gemensam strävan om att bli bättre. Att jobba med 

uppföljning via samtal under och efter utbildningen för att se vad som var bra 

eller dåligt, vad kan göras bättre, vad är eller har varit svårt osv. Dessa samtal 

sker regelbundet och kan liknas vid utvecklingssamtal. Att ha dessa anonymt 

kommer vara svårt rent praktiskt då utbildningen inte omfattar speciellt många 

i detta tidiga skede. Att ha dem anonymt bidrar även till en monolog snarare än 

en önskbar dialog parterna emellan.  
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4.3 Felkällor  

Enkäten och intervjuerna är en tillämpning av min tolkning av Leans 

grundstenar. Den är inte felfri och kan definitiv omvärderas samt utvecklas. 

Hade någon annan individ gjort samma jobb hade tolkningen vart annan och 

sannolikt hade resultat skilt sig ifrån mitt. 

Utöver detta så finns det alltid en risk med enkäter och intervjuer att 

målgruppen inte är rätt, tillräckligt omfattande eller obalanserad avseende 

genus, ålder etc.  Målgruppens omfattning påverkas och begränsas av ett flertal 

aspekter så som tid, engagemang mm. I rapporten så har jag försökt få en 

balanserad målgrupp i så många aspekter som möjligt. 
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5. Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

5.1 Generella uppfattningen om Indoor Energy Academy 
Inom Indoor Energy finns det gemensamt behov och en önskan att skaffa 

någon typ av integrerings- och kompetensutvecklingsverktyg likt Indoor 

Energy Academy. Men behovet skiljer sig stort företaget emellan och vissa 

förknippar uttrycket Academy med ett väldigt stort och omfattande program. 

Indoor Services har betydligt fler olika typer av tjänster och befattning inom 

ventilation, värme, kyl och styr. Att skapa ett implementeringsprogram för alla 

dessa är ett väldigt omfattande jobb och av intervjuerna att döma finns inte ett 

detta behov för alla tjänster. Det finns redan extern certifiering via kurser inom 

till exempel kylteknik. Services har uttryckt ett större behov att integrera 

nyanställda inom mer grundläggande och elementära uppgifter som 

tidsrapportering, upplägg, datorvana etc. 

En annan viktigt aspekt som framkommit är att det finns ett behov av 

nyanställda ska lära sig företagets grundprinciper som vision, värdegrund och 

betydelsen av en god kundrelation osv. Dessa grundstenar är viktiga för Indoor 

som koncern och kännedom om dem bör således genom syra hela koncernen. 

En annan viktig aspekt är att Academy kan möjliggöra fler karriärsval inom 

Indoor-koncernen, underlättar internrekrytering och bidrar till utveckling. 

Ambitionen och uppfattningen om vad Indoor Energy Academy ska omfatta 

skiljer sig ganska mycket bolagen emellan. Därför tycker jag att Indoor Energy 

ska börja med att utföra ett så kallat pilotprojekt i mindre omfattning hos 

Indoor Energy Control. Ett projekt som övriga Indoor Energy kan ta lärdom av. 

Främsta anledningen till att undvika en storskalig start inom hela koncernen är 

att en sådan skulle bli för omfattande. Främst på grund av aspekter som 

nämndes tidigare dvs. att det är för skilda uppfattningar om vad Academy ska 

innehålla, vilka tjänster de ska användas till, vilket behov som finns inom 

respektive område och vad dess huvudsakliga syfte ska vara. 

 

5.2 Konkreta förslag 
Indoor Energy Control är de som kommit längst i tänket med en utbildning. De 

är vana att arbeta organiserat efter strukturer likt checklistor och de har en bra 

uppfattning om vad de vill få ut utav utbildningen. Självfallet kommer 

utbildningen skilja sig från individ till individ, men det finns några 

gemensamma konkreta förslag som framkommit genom intervjuerna; 
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• Klargör för Indoor Energy Academys kommande omfattning och syfte 

vid nyanställning. 

• Upprätta individuella studieplaner med avseende på tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

• Använd elektroniskt studiematerial och integrera checklistor i detta. 

• Sätt upp gemensamma och konkreta mål att arbeta mot för både 

handledare och nyanställd. 

• Uppmuntra till effektivt arbete med hjälp av så kallade bra och reella 

projekt som ger en god verklighets anknytning 

• Skaffa mervärde i utbildningen till exempel genom certifieringar, 

kursbevis, god arbetsmiljö etc. 

• Uppmuntra och avsätt tid för handledning 

• Dela upp handledningen i olika ansvarsområden och omfattning av 

respektive område. 

• Upprätta rutiner för kontinuerlig och fortskridande utvärdering. 

• Schemalägg och genomför kontinuerligt förbättringsarbete 

 

6.2 Kvarvarande frågor  
Det finns en hel uppsjö av frågor att besvara. Desto längre rapporten fortskrider 

så tenderar det att bli fler och fler. Men vissa är lite mer omfattande och 

övergripande än andra. Fyra viktiga frågor är; 

 

• Vad är målsättningen med utbildning och dess delmoment? 
För att underlätta och möjliggöra effektivt arbete är det viktigt att ha 

konkreta mål, delmål, gemensamma visioner mm. Vad är målsättningen 

med utbildningen och varför? 

 

• Vilka processer och aktiviteter är nödvändiga och hur ska de 
utformas? 
Vilka resurser och moment behövs för att uppnå målsättningen? Hur 

ska dessa utformas med avseende på ansvarsområden, metoder, externa 

samarbetspartners mm. 

 

• Hur ska dessa samverka och ge ett naturligt flöde genom 
utbildningen? 
Ett system eller nätverks av processerna som främjar ett jämt och 

naturligt flöde igenom utbildningen. Hur kan ett sådant system eller 

nätverk se ut?  
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• Hur kan Indoor Energy implementera flexibilitet, 
kundorderstyrning och felsäkring/redundans i utbildningen? 
Hur ska olika processer utformas för att främja Figur 12 flexibilitet? 

Hur vet Indoor Energy att det arbetar med rätt processer?  Hur kan 

Indoor Energy urskilja kunden, dess behov och skapa kundvärde? 

 

 

5.3 Avslutande reflektion 
 

Det kommande arbetet blir att ta i tur konkritisera dessa ovanstående områden 

med tillhörande frågor. Det är ett arbete som kanske inte verkar så omfattande 

vid en första anblick, men jag tror det kommer ta mycket tid och kraft. Att 

utforma studiematerial, rutiner för kurser och handledning, arbetsuppgifter, 

ansvarsområden, examinationer, sätta upp mål och delmål osv. Kommer 

sannolikt att ta mycket tid och kraft från Indoor Energy. En viktigt aspekt är att 

vara noggrann att avgränsa arbetet för att det inte ska bli för omfattande. 

När utbildningen är igång i januari 2013 så måste alla berörda personer vara 

villiga att ge tid och engagemang för att Indoor Energy Academy på sikt ska 

han en möjlighet att bli riktigt bra. För det kommer inte att gå friktionsfritt till 

en början. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät text    B1.1 

Bilaga 2.  Enkät formulär   B2.1 



B1.1 

Bilaga 1 

Hej!  
 

Jag heter Kim och studerar vid Uppsala Universitet där jag nu arbetar med mitt 

examensarbete, under ledning av Jan-Olov Josefsson på Indoor Energy 

Control. Jag skulle önska att du tog dig tid och medverkade i en kort 

enkätundersökning gällande Indoor Energy Academy.  

 

Bakgrunden är att Indoor Energy har för avsikt att den 1:a januari 2013 vara 

igång och verksam med Indoor Energy Academy. Academys syfte är att 

underlätta integreringen vid kompetensutveckling och nyanställning, för alla 

berörda.  

Enkäten har tagits fram för att få en uppfattning om hur upplägget i Indoor 

Academy ska se ut och hur det dagliga arbetet ska fortskrida med till exempel 

handledning, studietakt, studieplaner etc. 

Du som fått denna har visat ett intresse för Indoor Academy på ett eller annat 

sätt, till exempel genom att vara tänkbar för utbildningen.  

Enkäten är kort och baseras på påståenden med en begränsad omfattning. Den 

syftar främst till att få en generell uppfattning om ungefär vad personer tycker. 

Enkäten är första delen i en studie och kommer att följas upp i med intervjuer. 

Intervjuerna kommer omfatta medarbetare inom olika nivåer i organisationen 

och syftar till mer analytiska frågor och konkreta åtgärder, metoder etc.   

För att Academy ska bli så bra som möjligt redan från start så tycker vi det är 

viktigt att alla parter får vara med och bidra till upplägget. Delaktighet, 

flexibilitet, motiverande arbete och kundfokus är några grundaspekter som vi 

anser är viktiga och betydande för Academy.  Därför vore vi väldigt tacksam 

om du tar dig tid och hjälper oss att göra detta så bra som möjligt från start. 

Enkäten är anonym och inte bindande till någon senare intervju. För att hålla 

uppe tempot i processen vore det uppskattat om du svarar på frågorna nedan 

och mailar svaren direkt till mig på kim.elfstrom6899@student.uu.se  

 

Tack! 

Kim Elfström och Jan-Olov Josefsson 

 

 

mailto:kim.elfstrom6899@student.uu.se


 
B2.1 

Bilaga 2 

 

  

Enkät angående Indoor Energy Academy 

 

Svara med en siffra efter påståendet hur bra det stämmer överens för dig. Skalan är 

graderad från 1 till 5 där respektive siffra motsvarar: 

 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer lite 

3. Neutral 

4. Instämmer delvis 

5. Instämmer helt och hållet  

 

Kommentarsfält får gärna fyllas i om du tycker något är utelämnat eller i övrigt av 

betydelse. Jag påminner igen om att enkäten är helt anonym. Jag, Kim, kommer 

personligen tillse att inga namn blir representerade. Det är helheten som intresserar 

oss. 

 

Del 1 
1.1 Att skriva ett personligt brev är ett bra sätt att presentera mig själv, mina 

kvalifikationer och erfarenheter 

1.2 Att ha en intervju är ett bra sätt att presentera mig själv, mina 

kvalifikationer och erfarenheter 

1.3 Det är viktigt för mig att välja när utbildningen sker 

1.4 Det är viktigt för mig att välja vart utbildningen sker 

1.5 Möjlighet att studera hemifrån är viktigt 

1.6 Möjlighet att studera på arbetsplatsen är viktig 

Kommentar del 1: 

 

Del 2. 
2.1. Jag lär mig bra genom studier med hjälp av pärmar, kompendier etc. 

2.2. Jag lär mig bra genom föreläsningar och förevisade exempel 

2.3. Jag lär mig bra genom praktik och praktisk problemlösning 

2.4. Teoretiska prov är ett bra sätt att mäta kunskapsnivå 



 
B2.1 

2.5. Praktisk problemlösning är ett bra sätt att mäta kunskapsnivå 

2.6. Att rätta andra personers inlämningar/prov är ett bra sätt att lära mig 

 
Kommentar del 2: 

 

Del 3.  
3.1. Jag vill kunna styra min arbetstakt 

3.2. Jag vill kunna återknyta mina studier till praktiska fall 

3.3. Att vara delaktig i utformningen av mina studier är viktig 

Kommentar del 3: 

 

Del 4.  
4.1. Att ha en handledare är viktigt 

4.2. Att diskutera problem är viktigt för förståelse  

4.3. Jag tycker utvecklingssamtal och återanknytning är viktigt  

Kommentar del 4: 

 

Del 5. 
5.1. Jag vill vara delaktig att förbättra utbildningen 

5.2. Att förstå målsättningen för utbildningen är viktigt 

5.3. Att ha konkreta mål är viktigt 

Kommentar del 5: 
 
 

 

 

 

 
 

Övriga kommentarer: 

Tack för din medverkan! 
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