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Sammanfattning: Projektarbete har blivit en vanlig arbetsform i 
organisationer. Alfa Laval är ett företag som utnyttjar 
projektarbete för att utveckla verksamheten. Projekten leder 
dock inte alltid till de resultat som förväntas. För att 
analysera denna diskrepans vill jag lyfta fram 
projektledarnas uppfattning om sin arbetssituation. Studiens 
syfte är att belysa och analysera villkor för projektledarnas 
kompetensutveckling inom ramen för OD Supplys 
verksamhet. Studien är en del av ett tvärvetenskapligt 
samarbete med två studenter från Lunds tekniska högskola. 

Jag har använt en kvalitativ ansats och genomfört 
semistrukturerade intervjuer med de åtta projektledarna på 
OD Supply. Intervjuerna behandlade olika aspekter av 
projektledarnas arbetssituation och lägger grunden för en 
analys av deras arbetskontext. Utifrån denna analys lyfter 
jag fram ett antal faktorer som utgör förutsättningar och 
hinder för lärande i deras dagliga arbete. Jag diskuterar även 
förslag till förändringar som OD Supply kan införa för att 
utveckla sin verksamhet och öka möjligheterna för 
utveckling av kollektiv kompetens. 

Teorin baseras på miljöpedagogisk forskning som belyser 
villkor för lärandet som är integrerat i utförandet av 
arbetsuppgiften. Studien visar att projektledarnas 
möjligheter till kommunikation och interaktion med 
varandra och andra som berörs av deras projekt är en 
förutsättning för att utveckla en gemensam förståelse som 
kan underlätta olika faser av projektarbetet. Studien visar 
också att projektledarna upplever sin arbetskontext väldigt 
olika och de uppfattar olika faktorer i kontexten som hinder 
eller möjligheter för sitt arbete. 
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1. Inledning 
Det finns en motsättning i dagens arbetsliv. Å ena sidan upplever många kanske mer än 
någonsin arbetslivet som en arena för utveckling. Flexibilitet, effektivitet och 
målstyrning är begrepp med en positiv klang som står för utveckling och möjligheter 
både för individ och organisation. Arbete sker mer och mer i projektform och det 
rådande ledarskapsidealet tonar ner chefens styrande och gränssättande roll. Styrningen 
ligger istället i olika dokument, projektbeskrivningar och övergripande mål och det är 
upp till medarbetaren själv att lägga upp sitt arbete. På gott och ont. För samtidigt som 
de nya villkoren i arbetslivet skapar möjligheter för både individuell utveckling och 
organisatorisk effektivitet, så möts vi samtidigt av rapporter om ökande problem med 
stess, hög arbetsbelastning och utbrändhet i arbetet. Och från organisationer kommer 
indikationer om problem med ineffektiva beslutsvägar, implementering av projekt och 
lång tid mellan idé och slutgiltig produkt. 

Organisationer och företag använder sig alltmer av projektformen i syfte att förbättra 
effektiviteten och utvecklingskraften. Projektledning är ett snabbt växande 
kunskapsområde och mycket av litteraturen riktas mot tekniska, administrativa och 
organisatoriska aspekter för lyckade projekt. I skymundan hamnar psykologiska och 
pedagogiska aspekter som rör medarbetarnas villkor för arbetsutövande och 
kompetensutveckling. Aspekter som i praktiken har stor betydelse för projektens 
framgång och därmed organisationers verksamhet. Ett sätt att få en ökad förståelse för 
organisationen är att förstå medarbetarens villkor i denna miljö. Jag vill därför ur ett 
arbetslivspedagogiskt perspektiv belysa sådana villkor som sätter ramarna för 
medarbetarnas arbete och möjligheter till utveckling. 

1.1 Beskrivning av examensarbetet 
Denna uppsats är en del av ett tvärvetenskapligt examenssamarbete på Alfa Laval i 
Lund som genomförs av mig och två studenter från Lunds tekniska högskola, Johan 
Mattsson och Fredrik Wikström.1 De läser till civilingenjör i maskinteknik med 
inriktning mot teknisk logistik. Jag representerar ett beteendevetenskapligt, pedagogiskt 
perspektiv som ska komplettera det organisatoriska/strukturella perspektiv som 
Mattsson och Wikström står för. Syftet med vårt tvärvetenskapliga samarbete är att vi 
tillsammans, utifrån våra olika perspektiv, ska kunna ge en nyanserad bild av 
organisationen och de problem som upplevs inom delar av verksamheten. Det är Alfa 
Lavals projektorganisation och särskilt avdelningen Operations Development Supply 
Chain (OD Supply) som står i fokus. 

Bakgrunden till examensarbetet är att OD Supply upplever ett behov av att få ökade 
kunskaper om hur de ska kunna genomföra lyckade projekt. I projekt som drivs på 

                                                 
1 Mattssons och Wikströms examensuppsats heter Change Management within an 
organisation – A case study at Alfa Laval. Institutionen för designvetenskaper, Lunds 
tekniska högskola. 
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avdelningen uppstår ofta problem med implementering av de koncept, processer och 
strategier som utvecklas i projekten. Problemen tar sig uttryck i att använd strategi och 
faktiskt resultat inte överensstämmer. Det uppstår en skillnad i vad som är tänkt att 
göras och vad som i praktiken görs. Denna skillnad utgör det ”gap” som vårt 
tvärvetenskapliga samarbete syftar till att belysa och finna orsaker till. OD Supply vill 
få ökade kunskaper om var i projektprocessen problem uppstår och varför, för att kunna 
minimera ”gapet”. 

Mer specifikt är våra examensarbeten inriktade mot det övergripande temat Change 
Management. Mattsson och Wikström har inom ramen för sitt arbete utvecklat en 
modell över tre aspekter som change management innefattar. Materialet i kapitel 1 om 
change management och om projektledarna på OD Supply är hämtat från Mattssons och 
Wikströms uppsats. De använder denna modell som bas för sin teori, empiri och analys 
och definierar den engelska termen change management som en process för att så 
effektivt som möjligt genomföra en förändring med syfte att låta förändringen nå sin 
fulla potential. 

Figur 1. Tre aspekter på change management 

Den övre aspekten, verktyg för effektiv projektledning, innefattar olika metodiker för 
projektledning som projektledare kan använda i sitt arbete. Den vänstra aspekten, 
projektledning, innebär hur projektledaren driver projekt med tanke på 
projektmedlemmar och mottagare. Den högra aspekten, samarbete och deltagande bland 
projektledare, innefattar sådant som feedback, projektledarnas samarbete och 
kompetensutveckling. 

I min uppsats har ovanstående modell inte en särskilt framträdande roll. Den syftar 
istället närmast till att visa hur våra två uppsatser hör samman. Mitt pedagogiska 
perspektiv efterfrågas för att belysa relationella aspekter av projektledning som är 
viktiga för projektens framgång. Mattsson och Wikström berör alla tre aspekter av 
change management, medan jag berör delar av de två nedersta. Min strävan är att göra 
en fördjupad analys av dessa aspekter utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Med 
ett sådant perspektiv vill jag lyfta fram pedagogiska aspekter av projektledning som rör 
projektledares villkor för arbetsutövandet, och som syftar till att bidra till förståelse och 
kunskap om det uppkomna ”gapet”. 

 
Projektledning 

 
Samarbete och 

deltagande bland 
projektledare 

Verktyg för 
effektiv 

projektledning 
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1.2 Alfa Laval i korthet 
Alfa Laval är en global producent av specialprodukter och processtekniska lösningar för 
en rad olika industrier exempelvis pappers-, kemi-, och livsmedelsindustrin.2 Företaget 
producerar och utvecklar produkter och system inom kärnområdena separering, 
värmeväxling och flödesteknik. Huvudkontoret finns i Lund och företaget har 
produktions- och distributionsenheter över hela världen. 

Alfa Lavals historia går tillbaks till slutet av 1800-talet. År 1883 grundade Gustaf de 
Laval och Oscar Lamm företaget AB Separator. Deras ursprungliga tillverkning bestod 
av separatorer för framställning av mejeriprodukter. Under 1900-talets första decennier 
utökades verksamheten och på 1930-talet introducerades deras första värmeväxlare. 
1963 bytte företaget namn till Alfa-Laval AB och sedan dess har företaget genomgått en 
rad förändringar. 1998 genomfördes en omgripande förändring som ledde till dagens 
uppbyggnad av organisationen. Förändringen var ett steg i en ökad kundorientering och 
innebar en uppdelning av organisationen i två övergripande divisioner som täcker in tio 
kundsegment, se bilaga b. Förändringen byggde både på centralisering och 
decentralisering. Ett antal övergripande funktioner centraliserades såsom Human 
Resources, Communications, Finance, Legal och IT/IS, Corporate Development samt 
Operations. Operations stödjer de två divisionerna och är uppdelad i tre funktioner: 
leverantörer, logistik och tillverkning. Inom Operations finns även en uppdelning i elva 
produktgrupper, där varje grupp motsvarar en av Alfa Lavals nyckel-teknologier. Detta 
är också ett sätt för företaget att öka kundfokuseringen. 

1.2.1 Operations Development Supply Chain 
Operations Development Supply Chain (OD Supply) är en utvecklingsavdelning inom 
Operations. På OD Supply arbetar åtta projektledare och deras chef. Avdelningen har ett 
övergripande fokus och arbetar längs hela försörjningskedjan från leverantör till kund. 
Projektledarna driver projekt för att utveckla och förbättra olika delar av företagets 
verksamhet. De har specialkompetens inom de olika områdena i försörjningskedjan som 
visas i figur 2. Två av projektledarna arbetar i huvudsak gentemot leverantörer, två 
andra mot produktionen och ytterligare två arbetar mot kund. Även om de har ett 
specifikt expertområde kan de även arbeta med projekt rörande andra områden. Två av 
projektledarna har inget av ovanstående expertområden utan arbetar över alla områden. 

 

 
Figur 2. Bild över försörjningskedjan  

                                                 
2 Informationen om Alfa Lavals histora, organisation och verksamhet är hämtad från 
företagets hemsida www.alfalaval.com  

Leverantörer Produktion Kund 
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2. Syfte 
Ovanstående beskrivning av det övergripande tvärvetenskapliga examensarbetet leder 
fram till en formulering av syftet med denna uppsats: 

 

Studiens syfte är att belysa och analysera villkor för projektledarnas 
kompetensutveckling inom ramen för OD Supplys verksamhet. 

 

För att förstärka framställningen har jag även formulerat ett antal frågor som jag 
kommer att behandla i analysen. Jag presenterar dessa frågor nedan så att läsaren ska 
kunna ha dem i åtanke genom hela uppsatsen. Genom att problematisera dessa frågor 
vill jag med denna studie bredda förståelsen för kompetens och kompetensutveckling 
som sker inom ramen för en organisations dagliga verksamhet. 

 

• Hur uppfattar projektledarna på OD Supply sin arbetskontext? 

• Vilka möjligheter för utveckling av individuell och kollektiv kompetens har 
projektledarna på OD Supply? 

• Hur kan OD Supply organisera sin verksamhet för att uppnå ökad kollektiv 
kompetens? 

2.1 Avgränsningar 
I denna studie ligger fokus på det lärande som är integrerat i det dagliga arbetet. Jag 
behandlar inte arrangerade kompetensutvecklingsinsatser i form av exempelvis kurser 
eller andra externa utbildningar. 

Studien är genomförd utifrån projektledarnas pespektiv. Det är således deras 
uppfattningar om sitt arbete som uppsatsen baseras på. 

2.2 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning. Presentation av studiens problemområdet, bakgrunds-
information om examensarbetet samt beskrivning av Alfa Laval. 

Kapitel 2 – Syfte. Presentation av studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 

Kapitel 3 – Teori. I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska ram med för 
studien relevanta teorier från arbetslivsforskning. 

Kapitel 4 – Metod. Här redogörs utförligt för litteratursökning, metodologiska 
utgångspunkter för studien samt hur jag har gått tillväga för att genomföra studien. 
Kapitlet avslutas med en diskussion där jag kritiskt reflekterar över mina metodologiska 
val och tillvägagångssätt. 
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Kapitel 5 – Resultatpresentation. Metodkapitlet följs av en sammanställning av 
studiens empiriska resultat från interjvuerna med de åtta projektledarna. 
Resultatpresentationen utgör underlag för den fortsatta analysen. 

Kapitel 6 – Analys. Här analyseras det empiriska materialet utifrån de teorier som 
presenteras i teorikapitlet. Analysen följer de forskningsfrågor som anges i kapitel 2 och 
som tillsammans besvarar syftet. 

Kapitel 7 – Slutdiskussion. Avlutningsvis summeras studiens huvudsakliga slutsatser 
och en övergripande diskussion förs om vissa aspekter i studien. I samband med detta 
ger jag även förslag på fortsatta studier inom uppsatsens ämnesområde. 

3. Teori 

3.1 Riv pyramiderna – om dagens arbetsliv 
”Riv pyramiderna!” Så lät det på 1980-talet när SAS stod inför en omfattande 
organisationsförändring. Sandberg (2003) beskriver hur företaget gick från att ha varit 
ett traditionellt flygbolag till att se sig som ett reseföretag i syfte att bli mer 
kundfokuserat och kunna möta den ökade konkurrensen på marknaden. Hanson (2004) 
skriver om de stora förändringar som skett i samhälls- och arbetsliv under de senaste 
decennierna. På samhällsnivå beskrivs dessa förändringar som en övergång från 
industrisamhälle till kunskaps- eller tjänstesamhälle, och på organisatorisk nivå talas det 
om en förändring från regelstyrning till målstyrning. Enligt Sandberg (2003) har 
samhälleliga förändringar till följd av ökad globalisering och informationsteknikens 
utveckling satt sitt avtryck i arbetslivets organisationer. Ökad global konkurrens och 
krav på kundorientering tvingar organisationer till flexibilitet och ständig utveckling för 
att inte komma efter på marknaden. Dessa krav avspeglar sig i organisationers 
verksamhet på flera sätt. Platta organisationer med färre hierarkiska nivåer är tänkt att 
skapa en mer flexibel organisation med en bred bas, färre mellanled och en stark 
ledning. Produktionen delas upp i olika mer eller mindre självständiga enheter över hela 
världen och varje enhet bidrar till företagets vinst. En ökad inriktning mot flödes- och 
processorientering av verksamheten medför en uppdelning i produktionsgrupper och 
arbetslag. Fokus riktas mot hela produktionsflödet från att en order kommer in till 
leverans till kunden, där snabbhet och effektivitet ger konkurrensfördelar på marknaden. 

3.1.1 Människan i dagens arbetsliv 
För medarbetaren har förändringarna i arbetslivet inneburit flera saker. Hanson (2004) 
beskriver det rådande ledarskapsidealet. En övergång från regelstyrning till målstyrning 
har gett medarbetaren en ökad frihet och flexibilitet att styra över sitt arbete. 
Ledarskapsidealet betonar individens eget ansvar och initiativförmåga och chefen ska 
snarare stödja och delegera än styra och ställa. Allvin m fl (1998) tillägger att 
informationsteknologin har rivit rumsliga hinder för möten och ger istället möjlighet till 
att arbeta  utanför arbetsplatsen. En ökad frihet ger ett ökat handlingsutrymme som 
skapar förutsättningar för lärande och kompetensutveckling i arbetet. Dock har myntet 
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även en annan sida, något som Ohlsson (2001) diskuterar. Den ökade friheten ställer 
krav på individens självförvaltande kompetens och förmåga att själv sätta gränser när 
yttre ”objektiva” strukturer inte längre tillhandahålls. Den nya tekniken och den nya 
arbetsorganisationen skapar villkor som sannolikt bidrar till ett ökat tryck på individen 
att prestera, att vara tillgänglig och att ständigt lära. I detta kölvatten uppstår problem 
med stress, ökad arbetsbelastning och utmattningssymptom och de senaste årens debatt 
om ohälsa kopplat till arbete går hand i hand med ovanstående förändringar i arbetslivet. 
Detta är faktorer som även Hanson (2004) belyser och hon målar upp en komplex och 
motsägelsefull bild som väcker frågor om individers och organisationers livsvillkor och 
möjligheter till utveckling. 

Ovanstående beskrivning av dagens arbetsliv är på intet sätt komplett eller giltig för alla 
organisationer. Vad jag vill göra är att belysa den komplexitet som finns i dagens 
arbetsliv och visa på några av de betingelser som moderna organisationer måste förhålla 
sig till. Beskrivningen utgör en bakgrund till den fortsatta teorigenomgången och 
analysen. 

3.1.2 Projektorganisationen 
Ett sätt för organisationer att öka sin konkurrenskraft och förmåga att anpassa sig till 
omvärldens turbulens och osäkerhet är enligt Christensen & Kreiner (2002) att driva 
projekt. Projekten drivs parallellt med organisationens ordinarie verksamhet och syftar 
till att lösa problem och uppgifter som huvudorganisationen inte är utformad för att 
lösa. Projektorganisationen fokuserar på de unika problemen som ofta är 
gränsöverskridande och berör flera delar av organisation. I projektledningslitteraturen, 
bland annat Jansson & Ljung (2004), definieras projekt som en väl avgränsad 
verksamhet av engångskaraktär med ett specificerat mål och med tids- och 
kostnadsramar. På Alfa Laval definieras projekt som en verksamhet som utförs under en 
begränsad tidsperiod, använder specificerade resurser, har ett definierat mål och kräver 
en tillfällig väl definierad organisation. Projektet har det totala ansvaret för att de mål 
som specificerats i projektspecifikationen uppnås. (Alfa Lavals intranät Persson, 2007) 

I projektledningslitteraturen (Rapp Ricciardi & Schaller, 2005) beskrivs projektledaren 
som den som har ansvaret att leda projektet i en riktning så att projektmålen uppnås. 
Därmed blir projektledarens insatser viktiga för projektets resultat. Till projektledarens 
ansvarsområden hör vanligtvis att planera, implementera och avsluta projekt. Detta 
breda ansvar ger projektledaren en multidimensionell roll med ansvar i flera olika 
riktningar. Uppåt gentemot ledning eller styrgrupp, utåt gentemot externa intressenter, 
framåt gentemot mål och nedåt gentemot projektmedlemmarna i projektgruppen. 

3.2 Kommunikation och organisation 
Ovanstående beskrivning av moderna organisationer leder in på frågan vad en 
organisation egentligen är och hur den uppstår. Frågan kan tyckas banal men vid 
närmare eftertanke ter sig frågan inte lika enkel. Teoribildningen om organisationer är 
omfattande och forskning bedrivs inom ett flertal olika fält, såväl företagsekonomiska 
som beteendevetenskapliga och tekniska. Grundläggande för alla organisationer är 
enligt Heide, Johansson & Simonsson (2005) kommunikation. De skriver att 
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organisationer redan på 1930-talet beskrevs som något som uppstår när det finns 
personer som kan kommunicera med varandra, som har för avsikt att arbeta mot ett 
gemensamt mål och som är beredda att handla i enlighet med målen. 

Organisationskommunikation är ett begrepp som beskrivs av Heide, Johansson & 
Simonsson (2005). Det definieras som organisationsmedlemmars formella och 
informella kommunikation internt i organisationen, ofta kallat internkommunikation. 
Alvesson (1998) är en av de forskare som inriktar sig på organisationers kultur. I dagens 
syn på organisationer betonas ofta organisationsmedlemmarnas interaktion där de 
genom sitt kommunikativa handlande bygger upp gemensamma normer, värderingar, 
rutiner och visioner som både återskapar och utvecklar organisationen. Organisationen 
byggs därmed upp av ett komplext kommunikationssystem som ger uttryck för dess 
kultur. Heide, Johansson och Simonsson (2005) menar att kommunikation och 
interaktion bidrar till en gemensam förståelse bland organisationens medlemmar som 
gör det möjligt att arbeta mot samma mål. Genom kontinuerlig interaktion uppstår 
sociala relationer som får betydelse för medarbetarens deltagande i organisationens 
verksamhet. Den gemensamma förståelsen lägger därmed grunden för individens 
handlande i organisationen. Organisationspsykologen Weick (1987: 97) uttrycker detta 
på följande sätt: ”Interpersonal communication is the essence of organization because it 
creates structures that then affect what else gets said and done and by whom.” 

3.3 Miljöpedagogik 
Denna studie handlar inte främst om varken projektledning eller kommunikation. Det är 
istället den lärande individen och dennes förhållande till sin omgivning som står i 
centrum. Den teoretiska basen utgörs av arbetslivspedagogisk teori och särskilt en 
riktning inom denna som kallas miljöpedagogik. En av företrädarna är Granberg (2004). 
Miljöpedagogiken betonar individens samspel med omgivningen och fokuserar på det 
lärande som sker inom ramen för det dagliga arbetet. Det centrala är individens 
uppfattning av de förutsättningar och hinder för lärande som finns i omgivningen. Se 
nedan under 4.1.2.1 för en utförligare beskrivning av miljöpedagogiken. 

Granberg (2004) lyfter fram några kännetecken för miljöpedagogiken som är 
grundläggande för att förstå vuxnas lärande. Individen konstruerar själv sin kunskap och 
sina föreställningar om omvärlden. Denna process är alltid kopplad till kontexten, dvs 
så som individen uppfattar den miljö som den befinner sig i. Lärande är dessutom en 
ständigt pågående process, vilket innebär att kunskap är föränderligt. Denna syn på 
lärande betonar således både individen och kontexten. 

3.3.1 Är inte miljö och kontext samma sak? 
Kontext är ett viktigt begrepp när det handlar om lärande i arbetslivet. Som jag skrev 
ovan ses omgivningen, utifrån ett miljöpedagogiskt perspektiv, som något som inte är 
skiljt från människan. Individ och den omgivande miljön är alltid relaterade till 
varandra. Granberg (2004) delar upp omgivningen i två delar, miljö respektive 
meningssammanhang. Miljön innebär de yttre betingelser som omger individen 
exempelvis på arbetsplatsen. Det kan vara fysiska, sociala, strukturella eller kulturella 
företeelseer. Meningssammanhang däremot utgörs av individens uppfattning och 
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Arbetsplatsnormer 

tolkning av dessa yttre betingelser. Det är alltså hur en medarbetare tolkar de yttre 
betingelser som finns i arbetssituationen. Detta öppnar för möjligheten att medarbetare 
kan tolka miljön på olika sätt och därmed uppfattar förhållanden i arbetsmiljön på skilda 
vis. Kontexten utgörs av de två begreppen tillsammans. 

En av de forskare som har utvecklat miljöpedagogiken är Löfberg (1995). Han har 
utarbetat en begreppsram för analys av medarbetarens lärkontext, se figur 3. Modellen 
utgår från medarbetarens perspektiv och dennes uppfattning av sina arbetsförhållanden. 

   Företag/organisation 

Arbetsuppgift 

      

 

      

 

 
Arbetstagaren 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3. Begreppsram för analys av villkoren för kompetensutövning (Löfberg s. 
131 i Löfberg & Ohlsson, 1995) 

 

Kontexten innebär utifrån denna modell hur medarbetaren uppfattar och använder sig av 
sådant som arbetsplatsnormer, kollegor och uppgiftsvillkor för att genomföra sina 
arbetsuppgifter. En liknande syn på kontexten så som Granberg (2004) och Löfberg 
(1995) beskriver den, har Svensson (2002). Han innefattar även sådant som 
medarbetarens förmågor och tidigare erfarenheter i kontexten, dvs allt sådant som inte 
nödvändigtvis finns i miljön men som medarbetaren använder för att lösa sina uppgifter 
och som påverkar hur denne tolkar och använder de yttre betingelserna. 

3.3.2 Kontexten erbjuder 
Kopplat till arbetslivet kan lärande ses som en process genom vilken individen utför 
sina arbetsuppgifter. Denna lärprocess bygger på medarbetarens aktiva samspel med 
omgivningen i utförandet av arbetet. Som jag konstaterat ovan använder sig 
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medarbetaren av betingelser i sin omgivning för att utföra den uppgift som denne ser 
framför sig. När det handlar om att lösa arbetsuppgifter är det två aspekter i förhållande 
till kontexten som Löfberg (1995) lyfter fram i sin modell. Dels är det att handla i syfte 
att lösa den uppgift som uppfattas, dels är det att tolka kontextuella förhållanden så att 
en uppgift över huvud taget kan uppfattas. 

Detta betyder alltså att i tolkandet av arbetsuppgiften och dess utförande blir 
medarbetarens uppfattning av kontexten central. Hur medarbetaren använder sig av 
kontexten för att identifiera och aktivt utföra uppgiften blir utifrån Löfberg (1995) en 
fråga om hur medarbetaren tolkar betingelserna som miljön erbjuder. Dessa betingelser 
eller villkor benämns i termer av affordances of the environment, på svenska översatt 
ungefär till erbjudanden eller tillhandahållanden. Mannen som myntade begreppet 
affordance är Gibson (1979) som i sin ekologiska perceptionsteori beskriver mänsklig 
perception (varseblivning). Gibson menar att omgivningen ger information om objekt 
som gör att människan kan uppfatta objektet som något. När objektet är uppfattat 
tillskriver människan detta en mening och vilken mening som tillskrivs beror på 
situationen eller problemet som ska lösas. Enligt Höijer (2004) visar detta att perception 
är en individuell process och att vad en individ ser som ett erbjudande kan uppfattas på 
ett annat sätt av någon annan. 

Kopplingen till miljöpedagogiken är tydlig. Vilka hinder och möjligheter för lärande 
som individen uppfattar i sin omgivning beror på hur individen tolkar och använder sig 
av de affordances som omgivningen erbjuder. Liksom att omgivningen kan erbjuda eller 
inbjuda till handling, menar Granberg (1996) att den också kan begränsa. Två 
arbetssituationer som utifrån kan beskrivas som identiska, kan utifrån Granbergs, 
Löfbergs (1995) och Höijers (2004) resonemang således utgöra olika lärkontexter 
beroende på medarbetarnas olika sätt att förhålla sig till omgivningen. Därmed blir 
medarbetarens tolkning eller förståelse av sin arbetsuppgift betydelsefull för dennes 
handlande och utförande av uppgiften. 

3.4 Om kompetens 
Sandbergs (2003) diskussion om förändringarna i arbetslivet tyder på att kompetens och 
kompetensutveckling blivit avgörande för organisationers effektivititet och 
konkurrensförmåga. Det har blivit en fråga om överlevnad där företagen måste vara 
flexibla för att kunna hänga med i samhällsutvecklingen och vara benägna att erövra 
nya affärsområden och marknader. I ett EU-samarbete om företag som lärmiljöer visar 
Svenssons (2002) slutrapport att företags möjligheter att kunna erbjuda utvecklande 
arbete och möjligheter till kompetensutveckling har blivit ett sätt att försöka locka till 
sig kompetenta medarbetare. Den enskilde medarbetaren i sin tur ser utvecklings-
möjligheter som en viktig aspekt i valet av arbetsplats. 

3.4.1 Individuell kompetens 
Kompetens har blivit ett ord som används vitt och brett men som det finns en osäkerhet 
kring och en variation i vad det egentligen betyder. Detta är något som Sandberg och 
Targama (1998) ser som problematiskt. Utan en förståelse för vad som utgör kompetens 
blir det också svårt för organisationer att planera för kompetensutveckling och för 
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medarbetarna att veta vilken kompetens de besitter. En traditionell syn på kompetens är 
att individen har vissa kunskaper och förmågor. Enligt Granberg (2004) kan dock en 
människa aldrig vara allmänt kompetent. Kompetent är man alltid i relation till något, 
exempelvis att utföra en arbetsuppgift. De kunskaper, färdigheter och förmågor som en 
människa besitter blir till kompetens när hon använder dessa för att handla på ett visst 
sätt i ett specifikt sammanhang. Kompetens är därmed starkt knutet både till individen 
och till kontexten. 

Med denna utgångspunkt för kompetens återgår vi till Löfbergs (1995) modell, se figur 
3. Enligt Löfberg är kompetens en fråga om att kunna lösa de arbetsuppgifter som 
medarbetaren uppfattar. Två fenomenografiska forskare som fördjupar detta 
resonemang är Svensson och Velde (1996). De argumenterar för en holistisk syn på 
kompetens och menar att det inte räcker att se på kompetens i termer av en repertoar av 
vissa kunskaper, färdigheter och attityder. Det krävs också att man förstår hur och 
varför medarbetaren använder vissa kunskaper och färdigheter för att utföra en viss 
uppgift. Med andra ord är det viktigt att utgå från medarbetarens egen syn på sin 
arbetsuppgift och hur denne förstår uppgiften. 

Sandberg och Targama (1998) utvecklar synen på att kompetens baseras på 
medarbetarens förståelse av sitt arbete. De ser förståelse som grunden för kompetens. 
En medarbetares handlande i arbetet föregås av och baseras på hur denne förstår sitt 
arbete. Detta handlande formar och utvecklar i sin tur medarbetarens kunskaper, 
färdigheter och förmågor till en specifik kompetens i arbetsutförandet. Kompetens är 
därmed nära sammanknutet med lärande. Utan förståelse, ingen kompetensutveckling.  

3.4.2 Kollektiv kompetens 
I ovanstående stycke framställs kompetens som en individuell företeelse. Och visst 
behöver organisationer kompetenta medarbetare som förstår sina uppgifter och har 
förmågor och kunskaper att lösa dem. Men organisationers övergripande uppgift, 
exempelvis att tillverka bilar, separatorer eller plattvärmeväxlare, kräver mer än bara 
individuell kompetens. För att den övergripande uppgiften ska kunna utföras diskuterar 
Sandberg och Targama (1998) vikten av att människor med olika kompetens går 
samman och gemensamt bidrar till uppgiften. Detta betonar även Döös (2005). När flera 
medarbetare samarbetar bidrar var och en med sin individuella kompetens, samtidigt 
som en kollektiv kompetens byggs upp i relationerna mellan medarbetarna. Den 
kollektiva kompetensens beskaffenhet är sådan att ingen av de enskilda medarbetarna 
ensamma har tillgång till den. Kompetensen ”sitter” i gruppen och den pågår i 
relationerna mellan gruppens medlemmar. I samband med kollektiv kompetens talar 
Granberg (2004) om positiv synergieffekt. Synergieffekten innebär det mervärde som 
den kollektiva kompetensen utgör i förhållande till de enskildas sammanlagda 
kompetens. Detta brukar uttryckas som att den kollektiva kompetensen är mer än 
summan av de enskildas kompetens. Ett plus ett är mer än två. 

Jag skrev ovan att basen för individuell kompetens är förståelse för arbetsuppgiften. 
Sandberg och Targama (1998) menar att detta även gäller för kollektiv kompetens. För 
att kunna samverka i uppgiften måste medarbetarna ha en gemensam förståelse. Den 
gemensamma förståelsen innefattar dels en likartad förståelse för kollektivets uppgift, 
dels en förståelse för varandras specifika bidrag till den gemensamma uppgiften. 
Granberg (2004) nämner ytterligare två förutsättningar för att kollektivt lärande ska 
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uppstå. Dessa är att gruppens medlemmar i första hand ser sig som delar i en grupp med 
ett gemensamt mål samt att gruppen ges stort utrymme för social interaktion i form av 
dialog och gemensam reflektion. 

Även Wilhelmsson och Döös (2002) betonar vikten av kommunikation och särskilt 
dialog för uppkomsten av en gemensam förståelse. Dialogen kännetecknas av att 
samtalsdeltagarna delger varandra sina tankar och erfarenheter utan att försöka övertyga 
eller övertala. Dialogen är till för att skapa mening. När det gäller kollektivt lärande är 
dialogen ett verktyg för att göra de enskildas kompetens tillgänglig för andra. Några 
kännetecken på dialog som Granberg (2004) tar upp är samarbetsvilja, att det finns en 
öppenhet för andras perspektiv och att den öppnar möjligheter för att nå gemensamma 
lösningar. 

Granberg (1996) redogör för Ohlssons (1996) diskussion om hur dialog kan bidra till att 
en gemensam syn på uppgifter och strategier skapas i team. Genom gruppens 
interaktion kan gemensamma syn- och tankesätt utvecklas när medarbetarnas specifika 
erfarenheter generaliseras, vars och ens personliga föreställningar offentliggörs och den 
enskildes sätt att förstå och handla görs gemensamt för flera gruppmedlemmar. När 
detta görs sker en gemensam reflektion där gruppmedlemmarna lär av varandra och 
tillsammans. Wilhelmsson och Döös (2002) ser det som att vars och ens erfarenheter 
och kunskaper utgör erbjudanden om lärande och problemlösning för andra på 
arbetsplatsen. Man vet vem som kan vad och vilka kunskaper som finns att tillgå. 
Sandberg och Targama (1998) belyser att kommunikationen också gör det möjligt för 
medarbetarna att stämma av sin egen tolkning av uppgiften gentemot sina kollegors så 
att de tillsammans kan komma fram till gemensamma syn- och tankesätt. 

Wikström (2000) skriver i sin doktorsavhandling att det i projekt inledningsvis ofta 
saknas en gemensam erfarenhetsbas, vilket innebär att projektmedlemmarna inte har 
några gemensamma föreställningar och handlingsstrategier för hur de ska agera 
tillsammans. Problem som kan uppkomma till följd av detta kan utgöra hinder för 
kommunikation. 

3.4.3 Lärande i nätverk 
Forskningen om kollektivt lärande fokuserar till största delen på kollektivt lärande som 
sker i en avgränsad grupp med en gemensam uppgift eller mål. Frågan är om kollektivt 
lärande kan uppstå även i nätverk där människor interagerar men inte ingår i en väl 
definierad grupp. Granbergs (2004) definition på socialt nätverk är att de är flytande och 
gränsöverskridande och består av informella relationer mellan människor. Det sociala 
nätverket kännetecknas av samarbete, kontakter, relationer och flexibilitet till skillnad 
från den ordinarie organisationen som bygger mer på rutiner, stabilitet och kontroll. 

Även om den mesta forskningen om kollektivt lärande fokuserar på team finns det 
studier som uppmärksammar lärandet i sociala nätverk. Granberg (2004) nämner en 
studie av Döös, Wilhelmsson och Backlund (2001) som diskuterar kollektivt lärande på 
individuellt vis. När medarbetarens egen kunskap inte räcker till för att lösa en 
arbetsuppgift, skapas ett beroende av andra. Detta är som vi sett ovan grunden för ett 
kollektivt lärande. I detta fall är dock uppgiften individens ansvar men denne tar hjälp 
av andra i sin omgivning för att lösa uppgiften. Genom detta uppkommer en gemensam 
kompetens som inte är direkt knuten till ett team utan bildar en slags uppgiftsrelaterad 
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plattform i nätverket. En annan studie av Boud och Middleton (2003) visar att mycket 
av det informella lärandet i arbetet sker genom mer eller mindre nära informella nätverk 
med kollegor inom på den egna avdelningen eller andra ute i organisationen. 

3.4.4 Espoused theories – theories-in-use 
I Argyris (1982) handlingsteorier ges en ytterligare dimension på lärande i grupp, både 
på individuell och kollektiv nivå. Argyris menar att det finns en skillnad mellan vad 
människor säger att de gör och vad de faktiskt gör. Vad människor säger att de gör 
kallar Arygris för espoused theory. Detta begrepp innefattar de grundläggande 
antaganden, normer och värderingar som en person anser är vägledande för dennes 
handlande. Argyris menar att dessa antaganden i vissa fall överensstämmer med hur 
personen faktiskt handlar men att så ofta inte är fallet. Personens faktiska handlande 
bygger istället på theories-in-use. Dessa består av individens (eller gruppens) 
omedvetna mentala referensramar med normer och värderingar som i praktiken styr 
dennes intentioner, handlingar och beteende. 

3.4.5 Arbetets relationik 
Var sitter kompetensen? Jo, både hos individen och i relationerna mellan människor. Vi 
som individer bär med oss vårt kunnande mellan olika sammanhang och bygger därmed 
upp arbetsplatsens kollektiva kunnande. Detta kollektiva kunnande finns tillgängligt och 
utvecklas i det mellanmänskliga, i det Döös (2005) kallar arbetsplatsens 
kompetensbärande relationer. Relation är ett ömsesidigt förhållande som uppstår genom 
att människor interagerar. Döös menar dock att interaktion inte nödvändigtvis är att 
betrakta som en relation. En relation uppstår när det finns ett ömsesidigt utbyte mellan 
parterna och interaktionen leder till en större eller mindre förändring hos parterna. 
Styrkan på relationen är beroende på hur ofta interaktionen sker, vad den innehåller och 
vilket värde den har för parterna. En sådan syn på relationer medför att meningsfulla 
interaktioner är nödvändiga för utvecklandet av både individens kompetens och den 
kollektiva kompetensen på arbetsplatsen. 

Utifrån denna syn har Döös (2003, 2005) utvecklat begreppet relationik. Om relationer 
är på individnivå, så är relationik ett begrepp på organisatorisk nivå. Med relationik 
innebär den sammanlagda mängd relationella processer som bär och utvecklar 
kompetens mellan människor i arbetet. Med begreppet relationik uppmärksammas det 
vardagslärande som sker när människor utför sitt arbete. Vardagslärandet är något som 
inte alltid uppmärksammas i organisationer och många människor är heller inte 
medvetna om att varken sina egna eller de gemensamma lärprocesserna som sker i 
arbetet. Med relationik medvetandegörs också förutsättningar och hinder för lärande. 

En sådan förutsättning är att det finns en, vad Döös (2005) kallar, organisatorisk 
infrastruktur i form av ”ett underliggande system för kommunikation, en osynlig men 
medvetandegjord basstruktur av tillgängliga kommunikationsvägar.” (Döös, 2005 s.12) 
Detta öppnar upp för möjligheten att inom ramen för verksamheten organisera för 
lärande. Den egna organisationen kan ordna förutsättningar för det dagliga arbetsflödet 
så att de blir gynnsamma för lärande och utveckling av kompetens. Förutsättningarna 
kan användas av medarbetarna för att utföra sitt arbete och därmed lära. Kopplat till 
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begreppet affordance blir en sådan kommunikativ struktur ett erbjudande i kontexten 
som medarbetaren kan använda för att förstå och utföra sin arbetsuppgift. 

3.4.6 Organisera för lärande 
När organisationer börjar organisera för lärande och uppmärksamma de förutsättningar 
som behövs för lärande och kompetensutveckling, blir det tydligt att medarbetare och 
chefer kan behöva ändra sina förhållningssätt gentemot arbetet. Den gemensamma 
reflektionen och förståelsen som jag ovan beskrivit som grundläggande för den 
kollektiva kompetensen, bygger på att medarbetare och chefer har förmågan att både 
kunna bidra med sina egna erfarenheter och att se till andras perspektiv. För detta har 
Wilhelmsson och Döös (2002) utvecklat begreppet dialogkompetens. Dialogkompetens 
visar sig som ett förhållningssätt i gruppsamtal och arbetsmöten och bygger på att 
medarbetarna har förmågan att tala och lyssna, samt kritiskt reflektera över sina egna 
och andras perspektiv. 

En svårighet med att börja organisera för lärande och skapa olika arenor för dialog som 
Wilhelmsson och Döös (2002) tar upp är den ofta förgivet-tagna maktfördelningen i 
organisationer. Den traditionella över- och underordningen som finns mellan 
medarbetare och chef eller andra personer i organisationen kan försvåra den öppna 
dialogen. Det är därför viktigt att som överordnad ha distans till den egna 
maktpositionen och se till att alla integreras i samtalet. Det är också viktigt att 
organisera verksamheten så att det finns tid och arbetsuppgifter för gemensam 
eftertanke och problemlösning. 

Att organisera för lärande kan ses som ett pedagogiskt ingripande i arbetsmiljön och en 
forskare som ställer sig kritisk till detta är Höijer (2004). Hon menar att utförandet av 
arbetsuppgifterna och händelser som sker i arbetet i sig utgör förutsättningar för lärande 
och att det inte behövs särskilda insatser för att främja något som redan sker 
kontinuerligt. Hon anser att processen som leder till kunskapsbildning är 
självorganiserande, den uppstår spontant och kan inte tämjas. Hon ser det därför 
problematiskt att ingripa i verksamheten för att främja lärande eftersom det skapar en 
överflödig motsättning i villkoren för lärandet. Lärande sker inte parallellt utan är 
integrerat i utförandet av arbetsuppgifterna i den specifika verksamheten. Höijer ser 
ytterligare ett problem med pedagogiska ingripanden eftersom de ger uttryck för ett 
slags ideal som norm. Ett ingripande handlar i grunden om att få medarbetare att bete 
sig annorlunda än vad de gör, vilket bygger på en normativ syn om vad som anses vara 
bra. Enligt Höijer är miljöpedagogiken inte till för att organisera de ideala villkoren utan 
för att förstå hur medarbetare tolkar och skapar sina arbetsvillkor. Genom att synliggöra 
dessa för varandra blir det möjligt att upptäcka vad som faktiskt är problemet och hur 
det kan lösas på ett sätt som utvecklar verksamheten. Höijer anser det vara mer fruktbart 
att fokusera på utvecklingen av verksamheten än på lärandet i sig. Det pedagogiska 
ingripande innebär då istället aktiviter och förändringar som görs med intentionen att 
utveckla verksamheten. 
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3.5 Förändring och kommunikation 
Organisationer förändras ständigt. Det kan handla om omvälvande omorganisationer 
såsom det inledande exemplet med SAS. Det kan också handla om mindre, 
kontinuerliga förändringar som på något vis förändrar arbetets innehåll. Vilken typ av 
förändring det än är frågan om så innebär det utifrån Döös (2005) synsätt en förändring 
av medarbetarnas sätt att utföra sitt arbete. Ovan skrev jag om att medarbetarens 
kompetens är knuten till utförandet av en specifik uppgift. När uppgifter byter innehåll, 
ägare eller förutsättningar som är vanligt vid organisatoriska förändringar, riskerar 
medarbetarens förståelse för sin uppgift att rubbas. Heide, Johansson och Simonsson 
(2005) menar att detta kan yttra sig i ett förändringsmotstånd som inte nödvändigtvis 
måste bero på ovilja utan istället brist på förståelse och mening. För att handla på ett 
rationellt sätt använder människan sig av sina tidigare erfarenheter för att tolka det hon 
möter i sitt dagliga liv. När människan står inför en förändring kan hon uppleva 
svårigheter i att koppla samman det nya med sina tidigare referensramar. Det blir svårt 
att finna mening i förändringen. Ifrågasättande av förändringens orsaker, mål och 
konsekvenser kan därför bero på att medarbetarna inte har full förståelse för vad 
förändringen kommer innebära och hur de ska handskas med den. 

I förändringsarbete ser Heide, Johansson och Simonsson (2005) den interna 
kommunikationen som ett viktigt element. Kommunikationen kan ha olika syften, 
såsom att skapa delaktighet och engagemang, övertala medarbetare att förändringen är 
fördelaktig eller för att minska oro och stress. Gemensamt för dessa syften är att en 
praktisk förändring i arbetssituationen är relaterad till medarbetarens kunskap eller 
förståelse för omställningen. Jag har ovan konstaterat att individen handlar utifrån sin 
tolkning av situationen, vilket får till följd att utfallet av förändringen är beroende av 
hur medarbetarna uppfattar förändringarna. Olika interna kommunikationsprocesser kan 
bidra till att skapa denna förståelse hos de medarbetare som berörs av förändringen. 

Ett led i att skapa en sådan förståelse är att anta det som Döös (2001) kallar för ett 
mottagarperspektiv, det vill säga att försöka sätts sig in i hur medarbetarna som berörs 
av förändringen ser på saken. Som ledare eller förändringsagent är det viktigt att inte ta 
för givet utifrån sin egen ståndpunkt. Heide, Johansson & Simonsson (2005) betonar 
också vikten av att låta medarbetarna själva definiera vilken information de behöver för 
att kunna genomföra förändringen; att de som faktiskt berörs av förändringen får 
möjlighet att göra sin röst hörd. Ett led i detta är att ha en dialog om hur förändringarna 
kan översättas till organisationsmedlemmarnas vardagsverklighet. Annars riskerar de 
nya rutinerna och arbetssätten få stå tillbaka för de gamla exempelvis i tider av hög 
arbetsbelastning. 

Döös (2005) presenterar en ytterligare aspekt på förändringsprocesser i organisationer. 
Hon menar att de personer som börjar arbeta med en förändring, exempelvis en 
projektgrupp, efter ett tag kommer att ha utvecklat en förståelse som ökar gapet mellan 
dem och den övriga organisationen. Detta skapar ett kompetensglapp där 
projektgruppen har större kompetens än organisationen där förändringskonceptet ska 
appliceras. Det gör implementeringen av förändringen svår att genomföra. Om istället 
fler personer från olika delar av organsationen deltar redan från ett tidigt skede byggs en 
gemensam förståelse upp och glappet blir inte lika stort. Fler personer har förståelse för 
vilken betydelse förändringen får och hur den kan genomföras, vilket ökar chanserna för 
en lyckad förändringsprocess. 
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3.6 Organisation ur ett maktperspektiv 
I litteraturen om lärande i arbetslivet kopplas sällan lärande till makt och politik i 
organisationen. Svensson (2003) anser att avsaknanden av maktanalys i litteraturen 
riskerar att förbise viktiga organisatoriska processer som utgör hinder för medarbetarnas 
arbetsutförande och lärande. Att anlägga ett makt- och könspersktiv på organisationer 
kan enligt Alvesson och Billing (1999) ge viktiga insikter i hur organisationer fungerar. 
Alvesson är en av företrädarna för kritisk organisationsteori och en sådant perspektiv på 
organisationer har till syfte att medvetandegöra förtryckande processer i organisationer. 

3.6.1 Formella och informella maktstrukturer 
Ohlsson (2001) är en annan av miljöpedagogerna som beaktar organisatoriska 
maktaspekter. Makt kan komma till uttryck genom kommunikation och interaktion i de 
formella strukturer som bygger upp organisationens beslutsforum. Position och status 
ger tillträde till viktiga beslutsarenor och möjligheter för exempelvis ledningen att driva 
igenom beslut som påverkar de underställda. Men detta är inte hela bilden. För bortom 
de formella maktstrukturer som är synliga i organisationsscheman, finns informella 
strukturer som inte är desto mindre styrande men som är svårare att synliggöra. 
Informella relationer, kommunikationsvägar och interaktionsforum mellan 
organisationens aktörer bygger upp nätverk av relationer som kan ge deltagaren fördelar 
och den som står utanför nackdelar. Kopplat till begreppet affordance kan 
maktstrukturer enligt Granberg (1996) påverka medarbetarens val av omgivningens 
erbjudande. Omgivningen byggs upp genom maktens osynliggjorda relationer i de 
grupper som medarbetaren tillhör. 

3.6.2 Organisation och kön 
Ett område inom den kritiska organisationsforskningen är forskning med 
könsperspektiv. I Hööks (2001) avhandling om könsperspektiv i ledarskapsutbildning 
inleder hon med en beskrivning av den feministiska organisationsforskningens historia. 
I den tidiga organisationsforskningen var kön en ouppmärksammad aspekt fram tills 
dessa att feministiska forskare på 1960- och 1970-talet började kritisera könsblindheten. 
Wahl m fl (2001) redogör för några grundläggande utgångspunkter i 
organisationsforskning med könsperspektiv. Samhällets könsordning återspeglas och 
återskapas i dess organisationer. Könsordningen uttrycks oftast som manlig överordning 
och kvinnlig underordning. Kön är också att betrakta som en social och kulturell 
konstruktion, vilket öppnar upp för möjligheten att föreställningar om kön i samhället 
och inom organisationer kan förändras över tiden. 

Höök (2001) menar att genom att uppmärksamma och problematisera kön i tolkningar 
av organisationer kan sådana fenomen som tidigare sågs som neutrala, istället förstås 
som könsmärkta. Detta skulle leda till en ökad förståelse för de villkor som medarbetare 
handlar utifrån i arbetet. 

Wahl m fl (2001) menar att kvinnors deltagande och villkor i organisationer kan 
analyseras utifrån olika aspekter. Ett sätt kan vara att studera antalet kvinnor och män 
inom en viss organisation. Detta räcker dock inte för att analysera deltagandet utifrån ett 
maktperspektiv. Det kan mycket väl vara så att det finns en jämn fördelning mellan 
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könen i stort men att kvinnorna återfinns på de lägre postionerna och männen i 
ledningspositioner. Det räcker således inte att beakta den antalsmässiga fördelningen, 
utan det krävs en analys av de strukturer som bygger upp organisationen. Detta medför 
en förskjutning från individ till struktur och ett fokus på de villkor som kvinnor och män 
stöter på inom organisationen. 

Teorier som utgår från organisationers struktur belyser ofta kvinnors och mäns olika 
villkor i organisationen och vilka möjligheter och begränsningar som dessa villkor 
medför. Förklaringen ligger på strukturnivå och inte individnivå. En av de tidiga 
feministiska forskare som uppmärksammade strukturen är Kanter (1977). Med sin 
epokgörande teori om maktstrukturer, möjlighetsstrukturer och frekvensstrukturer visar 
hon att medarbetarens plats i organisationen betyder mer än kön. Det som tolkas som 
typiskt för kvinnor som kön är snarare en följd av kvinnans situation och villkor i 
organisationen. Med maktstruktur menar Kanter de möjligheter individen har att 
effektivt agera inom organisationen med avseende på den formella arbetssituationen i 
hierarkin och på samarbete med kollegor, chefer och underordnade. Möjlighetsstruktur 
innebär de möjligheter individen har att förflytta sig och utvecklas i organisationen och 
innefattar sådant som befordringsmöjligheter, utmaningar och karriär. Frekvensstuktur 
avser gruppers sammansättning med avseende på antalet män och kvinnor i 
arbetsgrupper och på olika avdelningar inom organisationen. 

Kritik har framförts mot Kanters teori av bland andra Alvesson och Billing (1999). 
Kritiken rör att individen inte tillskrivs någon större möjlighet att handla. Människan 
blir i någon mening slav under strukturen, vilket knappast ger en adekvat bild av 
individens handlingsförmåga som sker i praktiken. Vad jag främst vill belysa med 
Kanters teori är förskjutningen från förklaring på individnivå till strukturnivå, vilket 
enligt mig öppnar upp för möjligheten att analysera medarbetarens villkor i 
organisationen. Det är också ett sätt att föra upp analysen av förutsättningar och hinder 
för individuellt lärande på grupp- och organisatonsnivå. 

4. Metod 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

4.1.1 Kvalitativ ansats 
Hur organisatoriska fenomen och beteenden bör studeras finns inga självklara svar på. 
Vilka frågor som ställs beror på vad man vill få ökad kunskap om. Alexandersson 
(1994) belyser att det inom vetenskapen finns olika sätt att ställa frågor om 
verkligheten. Dessa frågor kan å ena sidan handla om hur verkligheten ser ut och varför, 
å andra sidan om hur människor uppfattar denna verklighet. Alltså å ena sidan ett fokus 
på beskrivning av en ”objektiv” verklighet separerad från individen, å andra sidan ett 
fokus på hur individen upplever och skapar sin egen, subjektiva verklighet. Bakom 
varje forskningsfråga finns således vissa grundläggande antaganden om människan och 
världen som i sin tur styr hur den specifika frågan kan och bör studeras. Det finns 
därmed en intimt samband mellan forskarens grundläggande antaganden och 
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värderingar, forskningsfrågan och den metodologiska ansatsen. Att reflektera kring 
mina grundläggande antaganden kan på så sätt ge vägledning för mina metodologiska 
ställningstaganden. 

Min egen utgångspunkt är att jag ser individers handlande som beroende av deras 
förståelse och tolkning av sin omgivning. Jag anser därmed att det är individens 
upplevelse av sin arbetssituation som blir viktig att studera, snarare än att försöka 
studera beskaffenheten hos en rent yttre miljö. Utifrån ovanstående utgångspunkter är 
jag intresserad av hur individen uppfattar och tolkar sin verklighet. Mer specifikt 
kopplat till syftet i denna uppsats är jag därmed intresserad av hur ovan nämnda 
projektledare på Alfa Laval uppfattar sin arbetssituation och aspekter som rör denna. 
För att studera detta anser jag att en kvalitativ ansats är lämpligast. Enligt Bryman 
(2002) lägger den kvalitativa ansatsen vikt vid hur individen uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet. Verkligheten är inte heller något yttre i förhållande till individen som 
denne inte kan påverka, utan den skapas och omskapas ständigt i det sociala samspelet 
mellan människor. Det är således en konstuktivistisk verklighetssyn som ligger till 
grund för den kvalitativa ansatsen. 

4.1.2 Arbetslivspedagogiskt perspektiv 
I denna uppsats utgår jag ifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv och uppsatsen blir 
därför ett bidrag till det arbetslivspedagogiska området. Allmänt inom pedagogiken 
ligger fokus på relationen mellan den lärande individen och omvärlden. Enligt Granberg 
(1996) handlar arbetslivspedagogik mer specifikt om lärande och påverkansprocesser i 
arbetslivet. I fokus ligger inte enbart individens lärande utan även betingelser för 
lärande och förändringsprocesser i den organisatoriska miljön. Intresset för 
arbetslivspedagogiska frågor har ökat de senaste decennierna bland annat till följd av de 
förändringar i samhälls- och arbetsliv som jag redogör för i kapitel 3.1. 

Inom det pedagogiska området finns olika perspektiv som på olika sätt behandlar ovan 
nämnda relation mellan individ och omvärld. Vissa perspektiv fokuserar på individen 
och dennes kognitiva processer, andra mer på den kulturellt betingade omvärlden. 
Däremellan finns flera perspektiv som intresserar sig för samspelet mellan individ och 
miljö. Två av de perspektiven som betonar samspelet har särskild betydelse för denna 
uppsats. Det är miljöpedagogiken och fenomenografin och i min studie har jag använt 
mig av tankegångar och metodologiska överväganden från dessa två perspektiv. 
Perspektiven stämmer överens med min egen syn på människors lärande och utveckling 
och de kan även, utifrån ovanstående avsnitt, anses utgöra kvalitativa 
forskningsansatser. Genom mitt arbete med uppsatsen har jag inspirerats och vägletts av 
de två traditionerna. Fenomenografin har bidragit med ett arbetssätt för datainsamling 
och miljöpedagogiken utgör basen i uppsatsens teoretiska ram och ligger till grund för 
analysen. 

4.1.2.1 Miljöpedagogik 
Miljöpedagogiken är en gren inom det handlingsteoretiska fältet och har utvecklats 
inom pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet inom temaarbetet ”Arbete, 
lärande och miljöpedagogik”. En av de tidiga miljöpedagogiska forskarna är Löfberg 
(1995). Institutionen har även haft ett nära samarbete med ett antal forskare knutna till 
det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet. Forskningen berör individens villkor i dagens 
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arbetsliv. Miljöpedagogiken kan sägas ha en konstruktivistisk och en kontextuell del 
(Granberg, 2004). Den konstruktivistiska delen består i att individen själv konstruerar 
sin kunskap genom sitt aktiva och meningskapande förhållande till omgivningen. 
Lärande är något som sker hos individen, vilket innebär att information kan förmedlas 
men inte kunskap. Den kontextuella delen innebär att lärandet alltid är kopplat till 
omgivningen. Individens lärande påverkas av de kulturella och sociala mönster som 
omger individen och denne är en del i. Lärandet är därmed också en social process. I 
detta ligger en spänning mellan den konstruktivistiska delen och den kontextuella. Det 
som i miljöpedagogiken binder samman individen och omgivningen är kommunikation. 
Genom kommunikation deltar individen i ett socialt samspel och använder sig av 
kontextuella faktorer för att konstruera kunskap. 

Löfberg (1995) har använt miljöpedagogiken för att studera villkor för lärande i 
arbetslivet. Miljöpedagogiken är inriktad på vad som utgör möjligheter och hinder för 
människors lärande och utveckling av kompetens. Det är det informella lärandet som 
sker i det dagliga arbetet som fokuseras och vilka förutsättningar som medarbetaren har 
att utnyttja sina erfarenheter för att formulera kunskaper och utveckla kompetens att 
hantera denna omgivning. Det ligger därmed en mening i att försöka förstå hur 
medarbetarna uppfattar sin arbetssituation, vilket jag ser ger beröringspunkter med 
fenomenografin. 

4.1.2.2 Fenomenografi 
Fenomenografin växte fram under 1970-talet av en grupp forskare med Ference Marton 
i spetsen vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Fenomenografin som 
forskningsansats utvecklades som en reaktion mot samtida pedagogiska och 
inlärningspsykologiska perspektiv som inte nog beaktade individens relation till sin 
omgivning. Huvudsyftet inom fenomenografin är enligt Svensson (2007) att beskriva 
kvalitativa variationer i människors sätt att förstå sin verklighet. Grundläggande är att 
individens uppfattning och förståelse av en uppgift styr dennes intentioner och sätt att 
handla. Hur medarbetare närmar sig en arbetsuppgift beror därmed på deras förståelse 
av uppgiften. Relaterat till mitt syfte är jag är intresserad av projektledarnas uppfattning 
om sin roll och sin arbetssituation. Att belysa variationer i deras uppfattningar kan bidra 
till en ökad förståelse för de olika möjligheter och hinder som finns för lärande och 
utveckling i deras arbete. De resultat som presenteras i resultatpresentationen utgör 
möjliga sätt att uppfatta arbetet och visar på variationen av uppfattningar som finns 
bland projektledarna. 

4.1.3 Vad kommer först, hönan eller ägget? 
Inom vetenskaplig forskning görs en skillnad mellan hur forskaren kommer fram till 
sina resultat. Neuman (2003) redogör för två ansatser, deduktion och induktion. 
Deduktion innebär att forskaren utgår från vissa förbestämda antaganden eller hypoteser 
som ska studeras empiriskt. Hypoteserna bryts ner i undersökningsbara enheter som 
sedan testas gentemot empirin. Teorin kommer därmed först och styr datainsamlingen. 
Motsatsen till deduktion är induktion. Induktion innebär istället att forskaren utgår från 
ett ämne och sedan genomför detaljerade studier för att få fram mönster och bygga upp 
teori. Teorin blir alltså resultatet av forskningsinsatsen. Inom den induktiva ansatsen är 
det därför av vikt att forskaren är öppen och inte låter sig styras av tidigare teorier och 
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forskning. Dock kan forskare även i induktiva studier behöva vägledas av tidigare 
forskning för att få insikt i hur olika fenomen låter sig studeras och upptäcka sådant som 
är väsentligt för studieområdet. 

Deduktion och induktion kan anses utgöra extrempunkter från å ena sidan 
hypotesprövning till å andra sidan förutsättningslös teorigenerering. I själva verket 
arbetar många forskare i varierande grad utifrån någon av dessa två arbetssätt. Det finns 
dessutom ansatser där det sker en pendling mellan deduktion och induktion. En sådan är  
är abduktion som har utvecklats av Pierce och som utifrån Granbergs (1996) tolkning 
leder till en slutsats där redan kända mönster ses från ett nytt perspektiv. Forskaren 
pendlar mellan att studera enskilda fall och sätta upp nya hypoteser som sedan prövas 
mot nya enskilda fall. Det sker en iterativ pendling mellan teori och empiri. 

När jag inledde min studie på Alfa Laval var Mattsson och Wikström redan halvvägs, 
vilket gjorde att deras resultat började ta form. De kunde också identifiera vissa luckor 
där de saknade material och där jag med fördel skulle kunna göra min studie. Eftersom 
de hade kommit så pass långt var det inte aktuellt att göra en gemensam studie utan vi 
valde att göra var sin uppsats under det övergripande temat Change Management (se 1.1 
för förklaring). Jag inledde min studie med endast den övergripande förståelse för 
studieobjektet som jag fått genom att tala med Mattsson och Wikström samt deras 
handledare på företaget. Jag hade till att börja med inget preciserat syfte utan syftet har 
växt fram under studiens gång. Varteftersom jag intervjuade personer började jag skönja 
tendenser som jag sedan följde upp under nästkommande intervju. Jag har således 
arbetat utifrån ett induktivt förhållningssätt med iterativa drag. Eftersom jag är student 
inom en arbetslivspedagogisk utbildning har jag redan en viss begreppslig förförståelse 
och tidigare kunskaper inom studieområdet. Det ser jag dock inte som något negativt 
utan har istället gjort det möjligt att orientera mig bland litteraturen och ringa in 
problemområdet utifrån det empiriska materialet. 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Fenomenografisk arbetsordning 
Inom den fenomenografiska ansatsen finns en särskild arbetsordning för urval, 
datainsamling och databearbetning som Alexandersson (1994) presenterar och som han 
menar är gemensam för mycket av den fenomenografiska forskningen. Denna 
arbetsordning åskådliggörs nedan i figur 4. I min studie har jag anammat huvuddragen i 
denna arbetsordning. Eftersom jag inte genomför en helt fenomenografisk studie och 
dessutom har en något mer iterativ ansats, följer jag inte varje steg till punkt och pricka. 
Arbetsordningen fungerer mer som vägledning för genomförandet av min studie. 
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Figur 4. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. (I Starrin & 
Svensson, 1994 s. 122) 

4.2.2 Val av organisation och fokuspersoner 
Eftersom denna uppsats är en del i ett examensprojekt på uppdrag av Alfa Laval anser 
jag att frågor om urval av organisation och representativitet blir mindre aktuellt. 
Däremot kan det sägas något om de personer som jag har valt att fokusera på. I studien 
fokuserar jag på de åtta medarbetarna som arbetar som projektledare på OD Supply. Att 
jag har valt just dessa personer finns det flera anledningar till. Dels är det ledningen på 
OD Supply som har initierat examensprojektet och problemområdet rör projektledarnas 
arbetssituation. Efter samtal med mina två samarbetspartners från LTH har det dessutom 
framgått att det finns ett behov att studera projektledarnas roll djupare för att få en ökad 
förståelse för deras arbete som projektledare.  Detta var ett område som Mattsson och 
Wikström inte berört så mycket och som jag fann intressant utifrån ett 
arbetslivspedagogiskt perspektiv. 

Vad gäller urval av undersökningspersoner skriver Alexandersson (1994) att 
urvalsförfarandet enligt den fenomenografiska ansatsen kan ske utifrån strategiska 
överväganden för att få största möjliga informationsvärde av undersökningen. Det är 
alltså en bred variation av uppfattningar om en viss företeelse som eftersträvas, snarare 
än ett representativt underlag för en viss population. Projektledarna på OD Supply har 
alla olika bakgrund vad gäller exempelvis antal år på företaget, inriktning och tidigare 
arbeten, vilket skapar förutsättningar för att en bred variation i uppfattningarna om 
arbetssituationen. Å andra sidan besitter de samma position, har likartad utbildning och 
sex av de åtta är män, vilket kan anses göra dem till en tämligen homogen grupp. Enligt 
Alexandersson är risken med en alltför homogen undersökningsgrupp att för 
studieområdet värdefulla nyanser och variationer inte framträder. För mig öppnar det 
möjligheten att studera även andra personer och positioner inom företaget för att kunna 
få mer kunskap om arbetet på OD Supply. Jag har exempelvis övervägt att kontakta 
projektmedlemmar, projektmottagare och andra ute i organisationen som berörs av OD 
Supplys projekt. Jag har dock fått begränsa studiens omfång på grund av den 
tidsmässiga ramen för uppsatsen, och valt att enbart fokusera på projektledarna på OD 
Supply. Detta fokus överensstämmer med syftet och strävar efter att fördjupa bilden av 
projektledarnas arbetsvillkor och av samarbetet dem emellan. 
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4.2.3 Datainsamling – val av metod och genomförande 
Eftersom jag är intresserad av hur projektledarna uppfattar sin roll och sin 
arbetssituation valde jag att genomföra intervjuer. Jag ansåg att intervjuer var praktiskt 
genomförbara och hade potential att ge mig användbara data. Enligt Alexandersson 
(1994) är intervjuer den vanligaste datainsamlingsmetoden i fenomenografiska och 
andra kvalitativa studier. I metodlitteraturen (Bryman, 2002) görs ofta en skillnad 
mellan graden av strukturering av intervjun och inom den kvalitativa ansatsen används 
ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Alexandersson menar att i en 
ostrukturerad eller semistrukturerad intervju får intervjupersonen möjlighet att själv 
definiera och tala kring innehållet utifrån den egna förståelsen av företeelsen i fokus. 
Intervjupersonen är inte styrd av i förväg uppställda kategorier eller svarsalternativ. På 
så sätt skapas förutsättningar för att nå fram till intervjupersonens uppfattningar om 
företeelsen. 

Jag valde att utgå från en semistrukturerad intervjuguide med ett antal frågor som 
berörde olika aspekter av projektledarnas arbete, se bilaga a. När jag konstruerade 
intervjuguiden brainstormade jag först kring förslag på frågor utifrån den litteratur som 
jag inledningsvis läste för att orientera mig inom ämnesområdet. Jag utgick även från en 
inledande intervju med min handledare på Alfa Laval och tillika en av projektledarna på 
OD Supply. Denna intervju syftade till att få en fördjupad bild av problemområdet och 
Alfa Laval som organisation. Jag valde därefter ut ett antal teman och frågor som på 
olika sätt kunde belysa aspekter av projektledarnas arbete och avdelningens problem. 
Viktigt att påpeka är att dessa teman inte utgjorde några absoluta kategorier i deduktiv 
mening utan fungerade snarare som utgångspunkt för de fortsatta intervjuerna. Till följd 
av detta använde jag intervjuguiden mest som stöd och intervjuerna blev istället mer åt 
det ostrukturerade hållet. Under intervjuerna ställde jag ett antal öppna frågor och 
fokuserade sedan mer på att ställa följdfrågor utifrån vad intervjupersonerna lyfte fram 
och talade om. I slutet av intervjuerna kunde jag stämma av gentemot intervjuguiden att 
intervjuerna berört de huvudsakliga områden som jag var intresserad av. 

Totalt genomfördes åtta intervjuer på mellan 35 och 80 minuter. Alla intervjuerna 
genomfördes ostört på projektledarnas respektive arbetsrum under ordinarie arbetstid 
och spelades in på en digital inspelare. Inspelningen gjorde att jag inte blev distraherad 
av att föra anteckningar utan jag kunde istället lyssna aktivt och vara uppmärksam på 
vad intervjupersonerna sade. Innan intervjuerna försäkrade jag mig om 
intervjupersonernas samtycke till inspelningen och jag informerade om studiens syfte 
och hur jag kommer att behandla det empiriska materialet. Här hade även 
intervjupersonerna möjlighet att komma med invändningar kring sitt deltagande och 
mitt hanterande av deras utsagor. Detta är viktiga forskningsetiska principer för att 
upprätthålla en hög intervjuetik enligt Vetenskapsrådet (1990). 

4.2.4 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant och i sin helhet. Detta är ett mycket 
tidskrävande arbete men fördelarna är flera. Enligt Bryman (2002) underlättar 
transkribering en noggrann analys av vad som sades under intervjun. Redan i intervju-
situationen sker en intuitiv och inte alltid medveten tolkning av vad intervjupersonerna 
talar om. Transkriberingen kan då minska risken för tolkning från forskarens sida i detta 
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tidiga skede av analysarbetet. Det ger också en möjligt att upptäcka eventuella fel och 
missförstånd. 

Ur ett fenomenografiskt perspektiv (Alexandersson, 1994) är det särskilt viktigt att 
återge intervjuerna så ordagrant och nära talspråket som möjligt. Hur intervjupersonerna 
uttrycker sig om en viss företeelse kan ge värdefullt material för vidare analys. Det är 
heller inte enbart vad intervjupersonerna säger som kan ge ledtrådar om deras 
uppfattningar om företeelsen. Även mumlanden, pauser och röstläge kan ge viktiga 
hintar som förstärker bilden av deras utsagor. 

För att kunna hålla de tidmässiga ramarna för uppsatsen började jag med bearbetningen 
av det empiriska materialet innan alla intervjuer var genomförda och transkriberade. Ett 
sådant tillvägagångssätt öppnade för möjligheten att upptäcka olika teman som kom upp 
under intervjuerna och som kunde undersökas vid nästkommande intervjuer. Detta 
överensstämmer också väl med min iterativa ansats som jag redogjort för ovan. 

I mitt analys- och tolkningsarbete utgick jag från den arbetsordning som presenteras 
ovan i figur 4 och som är hämtad från Alexandersson i Starrin & Svensson (1994). Jag 
inledde databearbetningen med genomläsning av de utskrivna intervjuerna för att få ett 
helhetsintryck och söka efter utsagor som på olika sätt rörde intervjupersonernas 
uppfattningar om sin arbetssituation och roll som projektledare. I detta skede framträdde 
vissa utsagor särskilt tydligt bland annat beroende på att de uttalades frekvent, att de 
återkom i flera intervjuer eller beskrevs ingående. 

I nästa steg av bearbetningsarbetet kontrasterades intervjuutsagorna mot varandra för att 
försöka hitta likheter och skillnader i materialet. Här skedde en pendling mellan de 
specifika utsagorna och mina egna reflektioner över sammanhang i materialet. Jag 
sorterade ut sådana utsagor som på olika sätt relaterade till uppsatsens syfte och som 
pekade på hur olika delar hängde ihop med helheten. Detta var ofrånkomligen en 
selektiv process där sådant som jag inte fann relevant i förhållande till uppsatsen valdes 
bort. Jag skrev upp alla relevanta intervjuutsagor och sammanförde sedan de som 
berörde samma område. Detta resulterade i ett antal avgränsade beskrivningskategorier 
som på olika sätt relaterade till syftet. I detta skede framträdde ett fåtal övergripande 
teman som alla beskrivningskategorier ordnades under. Denna framställning utgör 
uppsatsens huvudresultet, det som Alexandersson (1994) kallar för utfallsrum, och 
redovisas i kapitel 5 i form av en resultatpresentation. Resultatpresentationen ligger till 
grund för den fortsatta analysen. 

4.3 Litteratursökning 
För att finna lämplig litteratur till uppsatsen gick jag tillväga på flera sätt. Till att börja 
med studerade jag sådan litteratur som jag använt tidigare under min utbildning och som 
jag anser är relevant för mitt uppsatsämne. Jag studerade även referenslistor i olika 
böcker och artiklar och fann på så sätt litteratur som refereras ofta och som är utgör 
viktiga bidrag till teoribildningen inom området. Utöver det fick jag tips om böcker och 
artiklar från min handledare och jag sökte dessutom litteratur via Lunds universitets 
bibliotekskatalog Lovisa samt databasen Emerald Insight. Sökord som jag använde mig 
av är bland annat ”projektledning”, ”workplace learning” och ”social network”. 
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För att försäkra mig om litteraturens kvalitet har jag satt upp ett antal kriterier som jag 
anser att litteraturen bör uppfylla. Den ska vara vetenskaplig, forskningsbaserad och i 
möjligaste mån utgöras av primärlitteratur. Jag har strävat efter att finna primärkällor, 
vilket inte alltid har varit möjligt. Litteraturen ska även vara tidsmässigt aktuell 
eftersom teoribildningen inom uppsatsens problemområde utvecklas vartefter som ny 
forskning tillkommer. Vad gäller primärforskning inom det arbetslivspedagogiska 
området finns en hel del litteratur som är något äldre men fortfarande aktuell och som 
ligger till grund för forskningsområdet. Denna litteratur ser jag som relevant vilket 
förklarar varför jag även har använt mig av lite äldre litteratur. 

4.4 Metoddiskussion 
I metodkapitlet har jag redogjort för studiens utgångspunkter, val av metod och de 
tillvägagångssätt för datainsamling och bearbetning som jag har använt mig av. Jag 
kommer nu att föra en diskussion kring hur väl jag har lyckats beakta viktiga 
metodologiska aspekter och vilka konsekvenser eventuella avvikelser kan tänkas få. 

Frågor om undersökningsresultats trovärdighet, giltighet och noggrannhet gäller för all 
slags forskning. När det gäller kvalitativ, beteendevetenskaplig forskning finns det olika 
sätt behandla dessa frågor. Alexandersson (1994) menar att det finns bättre 
kvalitetskriterier än validitet (om det som var avsett att mätas verkligen mättes) och 
reliabiliet (med vilken nogrannhet mätningen genomfördes) i sådan forskning där 
undersökningsobjektet framträder efter själva datainsamlingen. I den induktiva 
forskningen handlar det främst om att via analys av empiriska data komma fram till 
resultat av ett tidigare oklart område. Kvalitetskriterierna bör därför fånga in huruvida 
forskarens tolkning och analys av det empiriska materialet representerar 
intervjupersonernas uppfattade verklighet. 

Bryman (2002) presenterar två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativa 
studier, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Dessa två kriterier anser jag fångar in en rad 
aspekter som är viktiga för min studie och gör det möjligt att analysera mina tolkningar 
av intervjuerna med projektledarna. 

4.4.1 Trovärdighetsaspekter 
Enligt Bryman (2002) är trovärdighetesaspekter viktiga att beakta för att kunna 
säkerställa en god kvalitet i kvalitativa studier. De aspekter som rör studiens 
trovärdighet är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera. Jag kommer nedan att diskutera dessa fyra aspekter i förhållande till min 
studie.  

4.4.1.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i en studie handlar om hur väl studiens resultat översensstämmer med 
verkligen, i detta fall hur väl min tolkning och analys av resultaten stämmer överens 
med intervjupersonernas uppfattning om sin arbetssituation. 

Under tillförlitlighetskriteriet vill jag lyfta fram några aspekter som jag tycker är särskilt 
viktiga. För att minska risken för selektiv tolkning redan under intervjuerna spelades 
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alla intervjuer in och skrevs sedan ut i sin helhet. Arbetet med att transkribera 
intervjuerna var tidskrävande men gav i gengäld en bra grund att arbeta utifrån. Jämfört 
med att enbart föra anteckningar under intervjuerna bidrog detta tillvägagångssätt till 
ökad tillförlitlighet eftersom det gav mig en ökad förståelse för intervjuutsagorna. Vid 
genomläsningen av intervjuutskriverna upptäckte jag nya aspekter som jag inte hade 
uppmärksammat under intervjuerna men som gav intressanta infallsvinklar till studien. 

I bearbetningen av det empiriska materialet sker alltid en selektiv tolkning eftersom inte 
allt som intervjupersonerna talar om är relevant i förhållande till studiens syfte. I denna 
selektiva process finns det risk för att jag tolkar utsagor i materialet på ett annat sätt än 
vad intervjupersonerna menade, vilket både kan leda till att jag sorterar bort för studien 
relevanta aspekter eller sätter upp kategorier som inte överensstämmer med 
intervjupersonernas uppfattning. Ett sätt att minska riskerna för detta är att involvera en 
eller flera medbedömare, vilket både Bryman (2002) och Alexandersson (1994) skriver 
om. Medbedömarens uppgift är att bedöma huruvida forskarens tolkningar av resultaten 
är rimliga och att kategorierna gör materialet rättvisa. I mitt fall har min handledare tagit 
del av intervjuutskrifterna och vi har kunnat ha en diskussion om resultaten. Jag har 
även presenterat en sammanställning av resultaten för chefen och min handledare på OD 
Supply, så att de fått möjlighet att kommentera resultaten och rätta eventuella 
missförstånd. Jag har dessutom stämt av resultaten med mina två samarbetspartners från 
LTH eftersom de också har genomfört intervjuer med medarbetarna på OD Supply. 

En annan aspekt av tillförlitligheten som jag vill lyfta fram är intervjusituationens 
sociala dimension. Enligt Alvesson (1999) bör man kritiskt reflektera över vad man 
egentligen kan uttala sig om utifrån intervjuerna. Han menar att många forskare har en 
alltför romantisk syn på den kvalitativa intervjuns möjligheter att komma åt 
intervjupersonernas inre värld och upplevda sociala verklighet. I själva verket är 
intervjun en komplex social interaktion där förväntningar, rådande diskurser och frågor 
om identitiet påverkar vad som sägs och vad utsagorna faktiskt ger uttryck för. Ett 
alltför stort fokus på forskarens påverkan och åtgärder för att skapa en god 
intervjuatmosfär kan enligt Alvesson överskugga det bidrag intervjupersonen står för. 
Alvesson nämner åtta metaforer som på olika sätt utgör kritik mot den dominerande 
synen på intervjuer och som inbjuder forskaren till en kritisk reflektion över vad 
resultaten ger uttryck för. 

I min studie lägger jag stor vikt vid vad projektledarna uttrycker under intervjuerna och 
jag baserar min analys på deras utsagor. Utifrån Alvessons perspektiv bör jag reflektera 
över hur väl egentligen intervjuutsagorna motsvarar projektledarnas verkliga 
uppfattningar. Min uppfattning är att alla projektledarna var väldigt öppna och delgav 
mig personliga tankar och uppfattningar som jag inte hade förväntat mig att fö höra. 
Genom att ställa frågor på ett sådant sätt att projektledarna fick komma med konkreta 
exempel och själv sammanfatta sina ståndpunkter strävade jag efter att komma ifrån 
svar som ger uttryck för ett vedertaget synsätt men som inte är förankrat hos individen. 
Det faktum att jag spelade in intervjuerna tror jag kan medvetet eller omedvetet ha 
påverkat hur projektledarna svarade på mina frågor. Att inte vara helt säker på hur det 
inspelade materialet behandlas och vem som får tillgång till det kan ha gjort att 
intervjupersonerna försökte vara lojala mot den egna organisationen. 
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4.4.1.2 Överförbarhet 
I kvantitativa studier betonas ofta vikten av resultatens generaliserbarhet, vilket inte 
eftersträvas i kvalitativa studier. Kvalitativa studier såsom denna är istället mer 
fokuserade mot det kontextuellt unika och en djupare förståelse för en specifik 
företeelse. Överförbarhet rör hur väl en studie är överförbar till andra kontexter. För att 
kunna använda resultaten i andra sammanhang eller vid senare tillfällen än i den 
specifika för studien menar Bryman (2002) att det är lämpligt att göra fyllig beskrivning 
av det empiriska materialet så att läsaren själv kan bedöma hur pass överförbara 
resultaten är till andra miljöer. I mitt fall har jag strävat efter att ge en tät beskrivning av 
resultaten för att ge möjlighet till personer utanför OD Supply att bedöma huruvida de 
aspekter som jag lyfter fram även kan vara giltiga inom andra avdelningar på Alfa 
Laval. 

4.4.1.3 Pålitlighet 
Enligt Bryman (2002) är pålitlighet en motsvarighet till begreppet reliabilitet. 
Pålitligheten relaterar till hur jag har gått tillväga för att komma fram till min analys, 
dvs. hur väl jag har utfört min studie för att min tolkning av resultaten ska 
överensstämma med intervjupersonernas ursprungliga uppfattning om sin 
arbetssituation. För att säkerställa studiens pålitlighet har jag i metodkapitlet utförligt 
redogjort för mina metodologiska val och tillvägagångssätt. Detta ger läsaren möjlighet 
att själv bedöma hur väl jag har genomfört studien och vilken fog jag har för mina 
analyser och slutsatser. 

4.4.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
I kvalitativa studier eftersträvas inte forskarens objektivitet men det är ändå viktigt att 
vara medveten om hur sin förförståelse och personliga värderingar har betydelse för 
arbetet. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att man som forskare agerat i god 
tro och redogjort för sina teoretiska utgångspunkter. I det första avsnittet av 
metodkapitlet tar jag upp min syn på lärande och redogör för pedagogiska perspektiv 
som har inspirerat mitt arbete. Med detta vill jag medvetandegöra min egen ståndpunkt 
och hur denna har påverkat val av litteratur och tillvägagångssätt för studien. 

4.4.2 Äkthet 
Förutom ovanstående trovärdighetsaspekter tar Bryman (2002) även upp ett antal 
kriterier på äkthet eller autencitet. Dessa kriterier ställer mer generella frågor om hur 
studien kan bidra till undersökningspersonerna. Det övergripande syftet med vårt 
tvärvetenskapliga examensarbetet på Alfa Laval är att bidra med ökade kunskaper om 
den diskrepans mellan mål och resultat som uppstår i vissa av OD Supplys projekt. Vår 
strävan är att OD Supply ska kunna tillämpa våra resultat och få kunskaper att kunna 
förbättra sin verksamhet. De intervjuer vi har genomfört och presentationer som vi har 
hållit i på avdelningen har i sig inneburit tillfällen för medarbetarna att reflektera över 
sin arbetssituation. De konkreta förlag på förändringar som både jag och Mattsson och 
Wikström bidrar med hoppas jag ska kunna tillämpas på avdelningen och förslagens 
teoretiska förankring är ett sätt att visa på varför. Medarbetarna får sedan själva bedöma 
om förslagen är rimliga och går att tillämpas i deras arbete. De känner sig verksamhet 
bäst och som jag ser det är vår roll är att bidra med ett utanförperspektiv för att 
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motverka den hemmablindhet som oundvikligen kommer smygande i den 
organisatoriska vardagen. 

5. Resultatredovisning 
Nedan följer nu en sammanställning av de intervjuer som jag har genomfört med 
projektledarna på OD Supply. I redovisningen har jag sammanställt resultaten i en 
intergrerad presentation för att visa på de variationer och kvaliteter som materialet 
omfattar. I framställningen går det inte att följa repsektive intervjupersons svar. Dels är 
det inte relevant för den fortsatta analysen vem som har sagt vad, dels garanterar det 
intervjupersonernas anonymitet inför läsarna. 

Resultatpresentationen är uppdelad i ett antal övergripande teman som framträtt under 
bearbetningen av det empiriska materialet. Varje tema innehåller dessutom ett antal 
underkategorier. För att konkretisera och berika texten har jag lagt in citat som belyser 
de olika kategorierna på ett tydligt sätt. Detta ger även läsaren en möjlighet att bedöma 
mina tolkningar av materialet och värdera rimligheten i dessa. 

Figur 5 visar hur Alfa Lavals projektorganisation är uppbyggd. Bilden är tänkt som stöd 
för läsaren i resultatpresentationen och den fortsatta analysen. För organisationsschema 
över hela Alfa Laval, se bilaga b. 
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Figur 5. Schematisk bild över Alfa Lavals projektorganisation. 

5.1 Rollen som projektledare 
Projektledarna på OD supply är Operations Managements ”högra hand”. De har som 
övergripande uppgift att utveckla koncept som sedan ska implementeras på någon av 
företagets produktions- eller distributionsenheter. Koncepten är förbättringsåtgärder 
som riktar sig mot olika delar av försörjningskedjan, dvs. från gruva till kund. Det kan 
exempelvis handla om att utveckla nya processer för inköp, lagerhållning eller 
leveranser. 

Flera av projektledarna upplever att de innehar en komplex roll där de har ansvar åt 
flera olika håll. Det finns ett intresse från projektets sida, från linjens sida och från 
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ledningens sida. Detta kan upplevas både som en utmaning och som en försvårande 
omständighet. Det är försvårande när projektledaren ska försöka få ihop olika intressen 
när både tid och resurser är knappa och när det dessutom finns en otydlighet vem som 
egentligen är ansvarig för vad. Vissa projektledare upplever att de får ta ansvar för 
sådant som egentligen inte ligger inom ramen för deras arbete. 

En annan aspekt av deras komplexa roll är att de ser sig som både  interna konsulter och 
projektledare, vilket uppfattas som ett motsatsförhållande. Å ena sidan innehar de 
tekniska kunskaper som gör dem till experter på sitt område, å andra sidan har de en 
allsidighet som krävs för att vara projektledare. Detta försvåras även av en otydlighet 
kring vad avdelningen och projektledarna egentligen har för uppdrag. Ett övergripande 
uppdrag är att projektledarna på OD Supply ska leda förändringar i företaget och 
projektledarna ska då agera förändringsagenter. Det framgår att flera av projektledarna 
upplever en otydlighet i den här rollen. ”...dom säger att vi ska va change agents [...] 
leda förändring i företaget och det är alltid lika fluffigt.” Från vissa håll finns önskemål 
om att de ska genomföra sådana förändringar som kunderna vill ha. Att enbart ta fram 
sådant som kunderna vet att de behöver ser några av projektledarna som ett outnyttjande 
av deras kompetens. I kontrast till detta ska de också själva och med stöd av sin chef ta 
fram tankar till och utveckla förbättringsåtgärder som kunderna inte nödvändigtvis 
själva vet att de behöver. En av projektledarna berättar att avdelningen har ett ansvar att 
ta fram förbättringsåtgärder under perioden 2009 till 2011. 

En ytterligare aspekt av den komplexa rollen är förhållandet mellan projektledaren som 
individ och som del av den grupp som OD Supply utgör. Å ena sidan har projektledaren 
ett individuellt ansvar att leda sina respektive projekt och hittills har projektledarna 
arbetat mycket enskilt inom avdelningen. Å andra sidan har de ett uppdrag som grupp 
där de måste framstå som en enad styrka. Ett gemensamt ansikte utåt som lyser av 
professionalitet och gemensam förståelse kan ge avdelningen erkännande och status i 
organisationen. ”Det ska lysa professionalitet om oss och det får absolut inte lysa 
interna stridigheter, interna olika uppfattningar, utan utåt måste vi ha ett ansikte.” 

5.2 Problemformulering 
Ett tema som alla projektledarna berörde under intervjuerna är problemformulering. 
Vad handlar egentligen projekten om, vem beslutar om detta och vem har ansvar för att 
formulera och omformulera problembeskrivningen i början och under projektens gång? 

5.2.1 Förståelse för uppgiften 
Under intervjuerna betonade projektledarna vikten av att förstå vad det är för uppgift 
som ska lösas. Det finns ofta en otydlighet i inledningen av projekt om vad projekten 
ska innefatta eller hur de ska genomföras. ”Och vi kan många gånger ha interna 
diskussioner om vad är det vi vill åstadkomma.” Det är inte alltid man i början vet 
vilken uppgift som ska lösas och den otydligheten kan bero på flera saker. Ibland är det 
projektbeställaren som är otydlig med vad den egentligen vill att projektet ska resultera 
i. Det kan till och med vara så att beställaren enbart står som ett namn på ett papper men 
i praktiken inte är särskilt engagerad i projektet. Även projekt initierade på avdelningen 
kan vara otydliga i början. Alla har sin egen tolkning av vad som ska innefattas och 
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genom att diskutera tillsammans klarnar bilden varteftersom, vilket gör det lättare att 
komma vidare i projektet. 

För att få en förståelse för vad projekten ska innefatta menar projektledarna att det är 
viktigt att lägga ordentligt med tid i början på att definiera problemet som ska lösas och 
skaffa sig kunskap för att hitta det verkliga behovet. Genom att göra detta får man ofta 
en annan bild av verkligheten och vad som verkligen behöver utvecklas. ”Ibland kan 
det vara så att man säger att man behöver nånting men det visar sig att den analysen 
kanske inte är riktigt rätt. [...] Så att där får man ju då lägga tid på att förstå vad det är 
kunden egentligen behöver.” En projektledare betonar att man ska fråga sig varför fem 
gånger och inte bara hoppa på en lösning direkt. Risken blir annars att man börjar arbeta 
i fel rikting och måste omdefiniera problemet senare i projektet. Det är i början av 
projekten som de viktigaste besluten tas men det är också då man vet minst. En annan 
av projektledarna talar om ”left shift” som innebär att ju mer man gör i början av 
projekten, desto mer underlättas det fortsatta arbetet. 

En noggrann och grundlig problemformulering leder fram till en tydlig och väl 
avgränsad projektspecifikation. Projektledarna betonar att projektspecifikationen måste 
klart och tydligt avgränsa vad projektet ska innefatta. Ansvar och roller ska också 
tydligt specificeras. Den ska dessutom dels vara tillräckligt kortfattad så att alla läser 
den och förstår, dels tillräckligt omfattande så att ingenting viktigt faller utanför. 
Specifikationen blir ett stöd för projektledarna under projektets gång och något som de 
kan falla tillbaks på när omfånget tenderar att ändras. Specifikationen är också viktig för 
att mottagare och andra intressenter runtomkring som berörs av projektet ska förstå vad 
projektet handlar om. 

Flera av projektledarna har erfarenhet av projekt där det har funnits en otydlighet i 
början av vad projektet ska innefatta. De upplever att luddighet leder till ett ineffektivt 
projektarbete och projekten drar ut på tiden och kostar mycket pengar och resurser. 
Resultatet blir sällan heller riktigt bra. Särskilt ett projekt nämns som flera av 
projektledarna är delaktiga i och där de har upplevt stora problem med 
problemformuleringen. I det projektet har omfånget växt varteftersom och fler och fler 
delar har kommit till. De medarbetarna från OD Supply som är delaktiga i projektet 
upplever att det från början har funnits olika uppfattningar om vad projektet ska 
innefatta. Alla har olika erfarenheter och expertisområden som styr hur de tolkar 
problemet. Dessa uppfattningar och tolkningar har inte tydligt klargjorts från början 
vilket har gjort att det allteftersom har tillkommit delar som inte var med initialt. 
Projektledarna uttrycker en frustration över att projektet har dragit ut på tiden och 
undrar hur de kan ha missuppfattat varandra så, trots att de sitter så nära varandra på 
samma avdelning. Några av projektledarna upplever att de inte tillräckligt har reflekterat 
tillsammans kring varför problem uppstod och försökt lära av det. I och med att 
projektets omfång har ändrats finns det också uppfattningen bland projektledarna att 
projektet blivit insålt till olika intressenter i organisationen på ett felaktigt sätt. Detta tar 
nu tid och kraft i det fortsatta arbetet i projektet. ”Idag har vi kommit till en bra men det 
har tagit ganska mycket kraft och must ur både mig och många andra att liksom driva 
det här. 
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5.2.2 Beslutsforum 
PROMAL är en projektledningsmetodik som projektledarna använder sig av för att 
driva sina projekt. PROMAL-processen består av fem faser med gater, beslutspunkter, 
mellan faserna, se bilaga b. Varje gate innebär ett beslut som ska fattas av den styrande 
kommittén. I den styrande kommittén sitter oftast projektägaren samt olika för projektet 
viktiga intressenter. Den första fasen i PROMAL är idé-fasen där tänkbara idéer 
initieras. Därefter kommer feasability-fasen där en specifik idé undersöks från ett brett 
perspektiv för att se varför och hur idén skulle kunna realiseras. Nästa fas, pre-studyn, 
förbereder för en effektiv implementering av projektet. Pre-studyn kan ses som en 
fördjupning av feasability-fasen där det bland annat görs en noggrannare kostnads-
intäktsanalys. Pre-studyn mynnar ut i en projektspecifikation, som är ett av de viktigaste 
dokumenten för hela projektet. 

När det är dags att skriva projektspecifikationen är det ofta projektledarna som gör detta 
trots att den uppgiften formellt ligger på projektägaren. En av projektledarna beskriver 
hur arbetet med att ta fram projektspecifikationen kan gå till. Projektledaren skriver 
specifikationen så tydligt som möjligt och kollar sedan av med projektägaren. Ibland 
sker det ett bollande mellan de båda för att komma fram till vad projektet faktiskt ska 
innefatta. När båda är nöjda presenteras specifikationen för den styrande kommittén 
som också får komma med synpunkter. Denna process tar ofta lång tid och 
projektledaren kan se att det finns bättre sätt att komma fram till specifikationen. Ett 
exempel är att samlas under halvdag och jobba fram specifikationen tillsammans. 

Nästa fas är realisationsfasen där projektarbetet genomförs av projektgruppen i enlighet 
med projektspecifikationen. Till sist avslutas projektet i closure-fasen. Projektet ska då 
vara förankrat hos mottagaren. Projektmottagaren är den del av organisationen där 
projekten ska appliceras och kan finnas över hela världen. Ofta är det någon av de elva 
produktgrupperna som är mottagare. Flera av projektledarna anser att det är viktigt att 
de formella beslutsvägarna i PROMAL följs. Dock framkommer det under intervjuerna 
att en del av beslutsfattandet sker på informella vägar i beslutsforum dit projektledarna 
inte har tillgång på grund av sin position. Detta kan skapa ineffektivitet och att 
projektledarna upplever att de blir frånkopplade från beslutsprocessen. ”Många 
intressenter och beslutsforum finns ganska bra på pappret men i praktiken finns det 
väldigt många inofficiella beslutsforum också där grejer prioriteras och vrids och vänds 
och flyttas.” 

OD Supply-gruppen kan i viss mån påverka ledningen vilka projekt de bör satsa på men 
de har inte någon formell makt i detta. De upplever att det finns en otydlighet kring hur 
projekt priorieras och utifrån vilka kriterier denna prioritering sker. ”Jag kan inte säga 
att vi är superstrukturerade när det gäller värderingen, utan det är lite starkast vinner.” 

5.2.3 Ansvar för projekten 
Projektledarna berättar att projekt kan initieras från flera olika håll i organisationen. Det 
kan antingen vara någon ute i linjeorganisationen som upplever att behov och vänder sig 
till OD Supply. Några av projektledarna driver sådana projekt. Vanligare är dock att 
projekt initieras ovanifrån exempelvis från Operations ledning eller från OD Supply 
själva. Många av projektidéerna kommer från deras närmaste chef. 



 30

Medarbetarna på OD Supply beskriver sitt ansvarsområde som projektledare. De har 
ansvar för att driva projekt och i detta ingår bland annat att sköta administrationen, 
skriva statusrapporter och andra rapporter till styrande kommittén samt att leda och 
engagera projektmedlemmarna. Det yttersta ansvaret för projektet däremot har 
projektägaren, i varje fall på pappret. Flera av projektledarena har drivit projekt där 
projektägarna intagit en passiv roll och projektledarna upplevt att det yttersta ansvaret 
hamnat tillbaks på dem. ”Det hamnar ju tillbaka, allting är som att kasta boll på en 
vägg, det kommer rakt tillbaka så att visst är det en stor del som hamnar på, i alla fall 
som jag har upplevt.” 

En av projektledarna betonar att det är viktigt att säga ifrån om omfånget på projektet 
växer under projektets gång och vara tydlig och saklig i den frågan. Ansvaret för 
problemformulering och omformulering under projektets gång ligger alltså ofta i 
praktiken på projektledarna. De upplever att det finns en otydlighet kring vem som har 
ansvar för vad, vilket upplevs som en omständighet som hindrar dem i deras arbete. 

5.2.4 Sälja in nya projekt i organisationen 
Alla projektledarna talade om att det ofta är svårigheter att sälja in ett projekt i det 
initiala skedet av projektet. Denna svårighet beror till stor del på varifrån projekten 
initieras. Projekt som är initierade av linjen upplevs av projektledarna som lättare att 
arbeta med eftersom de fyller ett behov som mottagarna redan identifierat. Dessa 
projekt kan sägas redan vara insålda eftersom linjen förstår varför projektet ska drivas 
och vad de kan vinna på en sådan förändring som projektet kan ge. ”Så där finns ett 
uppdämt behov och alla förstår.” Projektledarna talar om att det finns ett drag från 
organisationen, en efterfrågan. ”Men då börjar man få en pulleffekt, alltså det är rätt 
viktigt att det är nån som vill ha det så att vi inte bara ska pådyvla dig detta, då är det 
mycket svårare.” Projektledarna gör då det som kunden vill ha och upplever att den 
behöver. 

Svårare är det för de projektledare som driver projekt som är initierade någon 
annanstans ifrån exempelvis från OD Supply själva. De säger sig vara övertygade om 
att organisationen skulle vinna på konceptet men upplever att det svårt att få mottagarna 
att förstå detta. Det blir istället att de får trycka ut projektet. ”Det är ju likadant med 
våra produkter men vi känner att vi är precis i andra båten på nåt vis, att vi måste 
trycka ut det här.” Detta visar att projektledarna upplever att det är väldigt svårt att sälja 
in projekt i inledningsskedet som inte är förankrade i organisationen. Mottagarna ser 
inte nyttan, har inte förstått vad de ska göra eller vad de vinner på konceptet. Det kan 
också vara att projektägaren och andra viktiga intressenter inte är helt övertygade eller 
att projektet från början är felaktigt marknadsfört och projektledaren får lägga tid på att 
övertyga dessa om projektets verkliga syfte. En annan svårighet som upplevs är att olika 
delar inom organisaitonen har olika mål och att mottagarna inte ser till den totala nyttan 
för hela Alfa Laval. ”Det kanske innebär ett merarbete för dom men totalen så är det ju 
en förbättring. Och det är inte alltid så lätt när man sitter ute i linjen och tittar på sitt.” 

Något som projektledarna också talar om är hur de ska kunna sälja in projekt när de inte 
riktigt själva har förstått uppdraget eller har en gemensam, strukturerad bild av vad 
projektet ska innehålla. En projektledare ställer sig frågan hur de ska kunna 
kommunicera ut till organisaitonen om de inte ens själva på avdelningen kan definiera 
och kommunicera ut vad de menar till varandra. Här upplever vissa av projektledarna att 
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det är deras egen förmåga som brister medan andra pekar på mer organisatoriska 
faktorer, såsom tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

5.3 Kommunikation och interaktion 
Ett annat stort tema som visar sig tydligt i det som projektledarna tog upp i förhållande 
till sin arbetssituation är kommunikation och interaktion mellan människor på företaget. 
Inledningsvis i resultatpresentationen beskrev jag att projektledarna har en komplex roll 
med ansvar åt flera olika håll. En central faktor för dessa kontakter är kommunikation. 
På frågan vad som är viktigt för en projektledare svarade alla att kunna hantera 
människor och engagera och få med sig folk i projekt- och förändringsarbetet. Nedan 
följer nu en presentation av olika relationer som projektledarna ingår i och vad de talade 
om rörande information, kommunikation och interaktion. 

5.3.1 Projektledare – Projektledare inom OD Supply 

Inom OD Supply sker samarbete både formellt och informellt mellan medarbetarna. Det 
formella samarbetet består bland annat i att vissa av projektledarna är delaktiga i projekt 
där flera medarbetare från OD Supply är med. På avdelningen finns även ett initiativ 
som heter ”Ge och ta” och som innebär att projektledarna ska delta minst 20 timmar i 
någon annans projekt. De har också återkommande möten där alla projektledarna samlas 
tillsammans med chefen berättar om sina respektive projekt. Samarbetet sker även mer 
informellt efter eget behov där exempelvis projektledarna går in till varandra för att be 
om hjälp. Detta ser de inga hinder i att göra även om man inte alltid vill belasta någon 
annan som har mycket att göra. Flera av projektledarna upplever att arbetsbelastningen 
är för hög; att de har för många projekt samtidigt. Arbetet skulle kunna bli effektivare 
med färre projekt och det skulle ge mer utrymme åt arbetsuppgifter som uppkommer 
med kort varsel. Det höga arbetstempot lämnar dessutom inte mycket tid till reflektion. 
”Det är ju sällan man tar sig den tiden och sitta ner och liksom fundera vad är en bra 
projektledare. Jag gör inte det, man bara rusar.” 

Att de hittills har samarbetat för lite och att de vill ha ett ökat samarbete inom 
avdelningen är något som har diskuterats internt under året. Under intervjuerna framhöll 
alla projektledarna att de inom avdelningen kan bli bättre på att samarbeta. De nämner 
olika fördelar med ett ökat samarbete. Flera talar om en ökad förståelse för sin 
arbetsuppgift och en helhetsförståelse. De olika projekten hakar i varandra och det är 
bra för helhetsförståelsen att veta vad kollegorna har för projekt.”Att vi passar in på 
olika ställen, att man kan dra saker hela vägen tillsammans, att det hänger ihop alla 
koncepten.” Det är viktigt med helhetsförståelsen både för sin egen skull och för att 
kunna kommunicera ut det till organisationen. ”...är jättebra det att få lära av varandra 
[...] sen när man också kan sälja in avdelningen när man går ut. Att man kan förklara 
vad vi gör.” 

En projektledare menar att samarbete inom gruppen skapar förutsättningar för att kunna 
ge en gemensam bild utåt. En enad styrka utåt kan göra det lättare för avdelningen att nå 
ut med sitt budskap och få snabbare resultat. Det blir lättare att förklara för människor 
ute i organisationen vad avdelningen gör om det finns en gemensam förståelse inom 
gruppen. Detta skulle ge både vinster för gruppen och individen. ”Erkännandet eller 
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statusen för gruppen skulle bli mycket högre om vi står för den här kompetensen utåt. 
Så att det skulle vi vinna på varje individ också.” Det blir mycket svårare om varje 
enskild person ska ut i organisationen och missionera. 

Flera av projektledarna kopplar ihop samarbete med kompetensutveckling. De menar att 
alla på avdelningen har väldigt hög kompetens inom sina områden och de kan då lära av 
varandra. Det är bättre att be någon av sina kollegor om hjälp istället för att ta in en 
konsult. Som stöd för detta har deras chef tagit fram en kompetensmatris där allas 
kompetens finns representerad. De kan då titta i kompetensmatrisen och gå till den som 
besitter den kompetensen som de saknar. Att arbeta med projekt som ligger utanför sitt 
expertområde ger också mycket nya kunskaper som projektledarna kan ha nytta av i sitt 
arbete. 

Att arbeta flera från OD Supply inom samma projekt sker inte i så stor utsträckning idag 
men det är något som projektledarna skulle uppleva som positivt. Dels ger det en 
möjlighet att komma fram till en gemensam förståelse för projekten och de kan även få 
feedback från sina kollegor. En av projektledarna ger ett exempel på detta. ”... om man 
är två också även tekniker, att man kan tolka in folk på ett annat sätt och se var har 
dom köpt detta, var har vi ett potentiellt problem? Det klarnar inte alltid när man ska 
hålla i allting själv.” En annan fördel med att vara flera från avdelningen i samma 
projekt är kontaktytan i organisitonen ökar. En projektledare behöver inte befinna sig 
överallt samtidigt utan de är flera stycken som kan finnas tillgängliga i organisationen. 
Det kan göra införsäljningen av projekten effektivare. Att projektledarna på avdelningen 
sitter så nära varandra är en fördel i detta sammanhang eftersom de ser att det skapar 
rumsliga möjligheter för att kunna ha en nära dialog och bolla idéer med varandra. En 
av projektledarna uttrycker det på följande sätt: ”Då tror jag liksom att det hade vart 
bra om man hade vart två. [...] Jag tror det skulle bli bra kvalitet för ensam, visst har 
man mycket erfarenhet, men på nåt vis så är man två, så ett plus ett är mer än två, för 
mig  varje fall.” 

5.3.2 Projektledare – Chef/ledning 
Projektledarnas ser sin närmaste chef som oerhört kompetent och engagerad. Han har en 
stor teoretisk kunskap om försörjningskedjor och kan applicera dessa kunskaper på Alfa 
Laval vilket gör honom mycket kompetent i sitt arbete. Han har dessutom en överblick 
över alla projekten inom avdelningen och uppfattas som den som fördelar projekten 
bland projektledarna. Han upplevs dock ibland vara otydlig med vem som ska göra vad. 
Under intervjuerna framgår det att de flesta projektledarna har mycket kontakt med sin 
chef på daglig basis och de kan gå till honom om det uppstår problem i projekten, 
exempelvis brist på resurser. Han har ett stort kontaktnät och kan använda dessa 
informella kontakter för att knyta nya resurser till projekten. En nackdel med detta som 
nämns är att projektledarna ibland blir för beroende av sin chef, vilket kan skapa 
svårigheter när han är borta från arbetet. Om de inte själva har tillgång till ett stort 
kontaktnät och kan skaffa fram folk, tenderar arbetet att stanna upp när de formella 
vägarna inte fungerar. Det är chefen som har den mesta kontakten med ledningen 
ovanför. En av projektledarna upplever sig dock ha mer kontakt med chefens chef. Det 
kan göra att chefen tappar lite av den överblicksbild som han annars har, vilket denne 
projektledaren ser som en förklaring till att dennes expertområde missats i det 
gemensamma projektet. 
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Några av projektledarna talade om att det är viktigt att hålla sig väl med ledningen och 
andra viktiga intressenter. De menar att mycket som pågår i organisationen handlar om 
politik och att det är ett socialt spel. ”Sen är det ju alltid ett spel, såklart, därför att 
styrande kommittéer och top management dom vill ju gärna att projektet är flexibelt och 
som projektledare är det ju viktigt att man håller sig väl med sina stakeholders.” Vissa 
av projektledarna ser sig inte som särskilt politiska, de är för ärliga och raka och menar 
att man måste vara lite mer politisk för att hamna högre inom företaget. ”Annars finns 
det många som är mer eller mindre slipade och försöker smyga in bakvägen.” 

5.3.3 Projektledare – Projektägare 
Kontakten med projektägaren beskrivs som väldigt viktigt för att projekten ska bli bra. 
Projektägaren är ofta samma person som projektbeställaren och sitter med i den 
styrande kommittén. Projektägaren har det yttersta ansvaret för projekten och ska stötta 
projektledaren i dennes arbete. När projektledaren och projektägaren arbetar som ett 
team blir arbetet effektivt. Ett exempel på detta kommer från projekt inom Six Sigma 
Black Belt-utbildningen3 där projektledaren står för drivet och den tekniska 
kompetensen, medan projektägaren har det övergripande ansvaret och får saker och ting 
att hända, kan öppna dörrar och undanröja organisatoriska hinder. Ett sådant teamarbete 
har potential att leda till bra resultat. I praktiken i de ordinarie projekten fungerar det 
ofta dock inte på ett optimalt sätt till följd av den komplexitet som verkligheten innebär. 
Flera av projektledarna beskriver att de vill ha en mer kontinuerlig och nära kontakt 
med projektägaren. ”Jag vill självklart ha en hyfsad frihet att kunna få göra så länge 
jag gör, men i princip så vill jag ha min projektägare stående i dörren nån gång i 
veckan i alla falla, nåt samtal och kolla hur det går.” I de fall där projektledarna 
upplever att projektägaren tar sitt ansvar och är engagerad, sker det en dialog dem 
emellan. Detta underlättar projektledarna i deras arbete och de får tid och energi till att 
leda projektet mer proaktivt. 

Flera av projektledarna har arbetat med projekt där projektägaren varit tämligen passiv 
och inte tagit sitt fulla ansvar. Enligt projektledarna kan det bero på att projektägaren 
enbart blivit tilldelad den rollen och egentligen inte är personligt engagerad. Det kan 
också vara att projektägaren inte har köpt konceptet och därför inte direkt motarbetar 
men heller inte aktivt underlättar. ”Det är jädrigt mycket motvindar. Man har en 
projektägare som inte är riktigt med plus hela den organisationsändring som ändå 
kommer innebära.” I dessa fall går mycket tid till att ha diskussioner med projektägaren 
och andra intressenter för att försöka övertyga dem. 

5.3.4 Projektledare – Projektgrupp 
Projektgruppen är de som arbetar i projekten under ledning av projektledaren. 
Projektgruppen ska tillsammans arbeta för att projektmålen i specifikationen uppnås. 
Projektmedlemmarna väljs utifrån deras tekniska expertis. Eftersom Alfa Laval är en 
global organisation kan projektmedlemmarna finnas utspridda på andra sajter runt om i 

                                                 
3 Six Sigma är en projektledningsfilosofi som utöver PROMAL tillämpas på Alfa Laval. 
I Six Sigma finns ett certifieringssystem i olika nivåer, där genomgången utbildning ger 
deltagaren ett certifikat för en viss nivå. 
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världen. Hur stor projektgruppen är varierar mellan projekten, från ett par stycken i 
mindre projekt till ett 20-tal personer i de större projekten. 

Att leda projektgruppen handlar om ledarskap. Projektledarna menar att det är viktigt att 
få projektmedlemmarna med sig och få dem att vilja arbeta lite extra i just deras projekt. 
Ofta men inte alltid har projektmedlemmarna vanliga jobb ute i linjen som tar sin tid. 
Ledarskapet präglas av en osäkerhet eftersom resurserna ofta ändras och folk behövs i 
något annat projekt som har högre prioritet. En av projektledarna uttrycker detta som att 
”leda folk som du egentligen inte har kontroll över.” 

I sitt ledarskap betonar projektledarna att kommunikation är a och o. Det är viktigt att få 
ut information till alla i projektmedlemmar och få dem att själv kunna söka information. 
De betonar även att kommunikation inte enbart är förmedlande av information från 
deras sida. Kommunikationen är ömsesidig och det är viktigt att lyssna på 
projektdeltagarna för att veta hur mycket plats de ska ta som projektledare. Det upplevs 
av vissa som en svår balansgång att veta hur mycket de får och bör styra. I vissa projekt 
är deltagarna självständiga och tar egna initiativ medan det i andra projekt krävs mer 
detaljstyrning. En ytterligare aspekt av ledarskapet är förmågan att nå fram till sin 
projektgrupp så att man jobbar för samma sak. Team-känslan är viktig för att gruppen 
ska ha en gemensam bild av arbetets riktning och vilja arbeta mot målet även om de 
befinner sig geografiskt åtskilda på olika produktions- och distributionsenheter världen 
över. ”Ta ett fotbollslag till exempel. Alla vill vinna matchen. Folk springer benen av 
sig för att lyckas. Den känslan måste man få in i ett projektteam också och det är 
svårt...” För att skapa en sådan team-känsla anser projektledarna att det är den 
relationella aspekten av ledarskapet som är viktigast. En av dem uttrycker sig så här: 
”Viktigast kanske är ändå de mjuka delarna. De hårda kan man alltid få hjälp med men 
de mjuka delarna är svårt att få nån annan att hjälpa en med tror jag.” En annan av 
projektledarna berättar att denne besökte de olika sajter där projektmedlemmarna 
arbetar för att få se deras verklighet och lära känna dem. Det har medfört att 
projektledaren fått förtroende bland projektmedlemmarna vilket underlättar 
projektledarens ledarskapsutövande. 

När det gäller att få medlemmar till projekten fungerar detta olika. För vissa av 
projektledarna brukar detta fungera bra och de får tilldelade de resurser som de behöver. 
För andra brukar det vara ett problem. De menar att det egentligen inte är 
projektledarens ansvar att skaffa resurser till sina projekt, men att det i praktiken ändå 
hamnar på deras bord. När de formella vägarna inte fungerar gäller det att ha kontakter 
ute i organisationen eller att gå till sin chef som har ett stort kontaktnät. ”Vi försöker sen 
då på egen hand ragga folk som ska vara deltagare i projektet och redan där tycker jag 
också då att det fallerar för är det verkligen vi som ska göra det?” 

5.3.5 Projektledare – Mottagarorganisation 
Något som alla projektledare betonade under intervjuerna är svårigheten med att 
implementera projekt i organisationen, inte bara i det initiala skedet utan ännu mer när 
projektet ska lämnas över till mottagaren och leva vidare i organisationen. De menar att 
det handlar om att skapa förståelse och engagemang och att det ofta faller på att 
mottagarna fortfarande inte riktigt har förstått nyttan och att det inte finns 
organisatoriska stödprocesser för att införa det nya. Vem som ska ha ansvar för att det 
nya efterlevs upplevs också som otydligt. 
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Den stora frågan är hur man går tillväga för att skapa förståelse och långsiktig 
förändring. Under en av intervjuerna ger projektledaren exempel på projekt där det 
tidigare genomförts lyckade förändringar men som nu är tillbaks på sin ursprungliga 
nivå igen. Projektet ledde enbart till kortsiktiga förbättringar och inte till en långsiktig 
förändring. 

En grundförutsättning för lyckade projekt är enligt projektledarna kommunikation och 
de menar att det ofta brister för att de inte lyckats kommunicera ut sitt budskap. I de 
projekt som inte är initierade av linjen själva, möter de dessutom ofta 
förändringsmotstånd från mottagarna när de kommer utifrån och bestämmer hur de ska 
arbeta. Ett steg i att komma över detta detta är att nå ut med tydlig information och flera 
av projektledarna medger att de borde bli bättre på presentationsteknik och att använda 
de informationsvägar som finns inom organisationen, såsom Intranät och tidningar. 

Andra betonar att det behövs mer än bara information för att projekten ska lyckas. Det 
krävs att man tänker sig in i mottagarens roll och har en dialog där man förklarar vad 
projektet innebär och lyssnar på hur mottagarna uppfattar förändringen. ”What’s in it 
for me? Försöka tänka sig in i deras roller, vad kan dom tjäna på det?” Det är även 
viktigt att kontrollera att mottagaren verkligen har förstått eftersom det ofta finns 
kommunikativa barriärer som försvårar en dialog. Kulturella skillnader och språkliga 
hinder är två sådana barriärer. Alfa Laval är ett multinationellt företag och de flesta av 
projektledarna arbetar gentemot sajter i andra delar av världen där både den nationella 
kulturen och organisationskulturen skiljer sig avsevärt från Sverige och Lund. Att rent 
språkligt göra sig förstådda är ett problem som förstärks av en skillnad i normer, 
värderingar och sätt att tänka mellan kulturerna. Som utomstående är det svårt att känna 
till dessa olika aspekter vilket försvårar kommunikationen och förståelsen. 

I samband med att implementera projekt i organisationen talar projektledarna om 
change management. Det handlar om att ändra människors beteende och sätt att tänka i 
sitt arbete och flera av dem verkar inte riktigt veta hur de ska gå tillväga. De förstår 
innebörden i begreppet men tycker att det är svårt att omsätta praktiskt. ”...det här som 
kallas change management och det är ju jättesvårt hur man ska lyckas förändra folks 
beteenden och uppfattningar. Jag har inget svar på hur det ska göras faktiskt.” En 
försvårande omständighet är geografiskt avstånd, vilket följande lite längre citat belyser. 

”Dom flesta är duktiga på change management. Sen är nackdelen att oftast så sitter vi 
ganska långt ifrån linjen eller verkstadsgolvet eller den kontorsmiljö där våra processer 
landar och då innebär det att då finns det ju folk ute i verksamheten som egentligen, som 
på vissa sätt är bättre än vi på det här med change management.” 

Det geografiska avståndet gör det alltså svårt att förankra koncepten och ofta har 
personer ute på sajterna större möjligheter att interagera med mottagarna och arbeta för 
en lyckad förändring. OD Supply har däremot en överblick över hela organisationen 
som personer på varje sajt inte har och som gör det möjligt att argumentera ur ett Alfa 
Laval-perspektiv. Ett ökat samarbete mellan OD Supply och dessa personer skulle 
kunna underlätta förändringsprocessen enligt projektledaren. 

I samband med detta talade projektledarna om fördelar med att kunna vara ute mer i 
organisationen. Som det är nu finns det dock inte mycket tid till att ”vara ute på 
golvet”. En fördel är att synas och kunna tala om vad avdelningen håller på med. Det 
kan skapa en förståelse så att nästa gång någon av projektledarna kommer och ska sälja 
in sitt projekt så vet människor ute i organisationen vem man är och vad man pratar om. 



 36

”Man kan berätta vad som kommer så att folk redan nu kan förbereda sig på att det 
kommer nya saker.” En annan av projektledarna betonar att det är viktigt att möta 
mottagarna. ”Det är viktigt att man möter personerna och ger dom möjlighet att visa 
deras så man inte bara kommer och kör över dom.” 

En annan fördel är att det ger projektledarna en större förståelse för verksamheten. 
”Viktigt att hålla sig nära verksamheten så att man inte bara producerar en massa 
power points.” Som det är nu arbetar projektledarna tillsammans med projektgruppen 
upp en hög kompetens under projektens gång. Det är en kompetens som inte säkert 
finns hos mottagarorganisationen vilket skapar problem vid överlämnandet av projekten 
och en risk för att mottagarna fortsätter som tidigare. Här nämns också tidsbrist som en 
faktor. ”Man måste liksom stjäla tid från dom, så att det är det som är det svåra, att få 
folk att ta sig tid och förbättra även efter att vi har lämnat.” 

5.3.6 Informella nätverk 
Alla projektledarna framhöll under intervjuerna att för att lyckas som projektledare ska 
man vara social och kunna hantera människor. Ett steg i detta är att ha ett stort 
kontaktnät i organisationen. ”Nätverk är det viktigaste man kan ha, tycker jag. [...] Det 
underlättar helt klart.” Att ha ett stort socialt nätverk är något som flera av 
projektledarna betonar som viktigt av flera anledningar och som jag redan berört i olika 
delar av resultatpresentationen. Dels gör det lättare att skaffa resurser till sin projekt när 
officiella forum inte fungerar (se ovan 5.3.4). Dels underlättas införsäljningen av 
projekten av att ha ett nätverk på alla nivåer i organisationer. ”Vi ska ha bra relationer 
med folk, såklart. Bra relationer med var som helst i hierarkin, från högsta ledningen 
ända ut till nånstans på golvet som vi kallar det för.” 

Nätverken är även ett sätt att lära av varandra och knyta sådan kompetens till sig som 
projektledaren inte själv har. Som projektledare behöver man inte kunna allting själv. 
En av projektledarna utvecklar detta. ”...du måste känna någon som vet och försöker 
uttnyttja deras kompetens om du inte har den själv. Och det innebär att då får du den 
kompetensen också ju efterhand. [...] Vi måste kunna utnyttja varandras styrkor och 
svagheter.” Projektarbete i sig är ett sätt att sätta samman människor med vissa 
expertkompetenser och använda dessa för att nå ett visst mål. 

Men de informella nätverken är inte bara av godo. Under intervjuerna framgår det att 
nätverkan kan ge uttryck för en synlig men inte alltid uppmärksammad maktstruktur dit 
bara vissa har tillträde. De som av någon anledning inte har tillgång till nätverken 
missgynnas och de upplever att de inofficiella nätverken skapar ineffektivitet och ger 
möjlighet för ett maktutövande som inte syns på pappret men som är en realitet i 
praktiken. Projektledarna ger några exempel på faktorer som påverkar möjligeten att 
delta i nätverken. En sådan faktor är kön. Alfa Laval är traditionellt sett ett manligt 
företag och en titt på ledningen ger en tämligen homogen bild av män i kostym. Detta 
medför att de informella nätverken ofta är uppbyggda av män dit kvinnor har svårt att få 
tillträde. Det finns även kvinnliga nätverk som några av projektledarna berättar om. 
Dessa nätverk upplevs positivt av de projektledare som deltar och ger gemenskap och 
kontakter i organisationen. 

Kort tid på företaget är en annan faktor som försvårar inträde i de inofficiella 
sammanhangen. Att bygga upp ett nätverk tar tid och de som av någon anledning står 
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utanför de inofficiella nätverken där besluten i praktiken ofta verkar fattas, får förlita sig 
på de officiella beslutsvägar som finns men som ofta tar lång tid och inte alltid fungerar. 

6. Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera de empiriska resultaten med utgångspunkt i den 
teori som jag har redogjort för i kapitel 3. Analysens övergripande struktur motsvarar de 
frågor som jag inledningsvis presenterade i samband med syftet. Frågorna är avsedda att 
leda läsaren genom analysen och bygga upp en succesiv förståelse för studiens resultat. 
Jag börjar med att belysa projektledarnas arbetskontext och övergår sedan till att 
analysera hur villkor i denna kontext kan främja lärande i deras dagliga arbete. Tillsist 
lyfter jag fram förslag på förändringar som OD Supply skulle kunna införa i arbetets 
innehåll och utförande i syfte att utveckla verksamheten och komma åt några av de 
problem som projektledarna uttryckt under intervjuerna. Hela analysen baseras på deras 
uppfattning om sitt arbete och sin roll som projektledare. 

6.1 Projektledarnas arbetskontext 
Jag inleder med att göra en analys av projektledarnas arbetskontext. Hur upplever och 
använder de olika faktorer i miljön för att utföra sitt arbete? Till grund för denna analys 
ligger Löfbergs (1995) modell över villkor för kompetensutövning, se figur 3. I 
modellen lyfts två aspekter fram som rör medarbetarnas arbetsuppgift. Dessa är dels att 
tolka kontextuella omständigheter för kunna att uppfatta en uppgift, dels att handla i 
syfte att lösa den uppgift som uppfattas. Den första aspekten kopplar jag till 
problemformulering i inledningen av projekten och omformulering under projektens 
gång. Den andra aspekten relaterar jag till hur projektledarna utför sitt arbete utifrån sin 
uppfattning om sin roll som projektledare och sin arbetssituation. 

I projektledarnas dagliga arbete finns en mängd faktorer som de uppfattar som antingen 
hinder eller förutsättningar för arbetsutövandet. I Löfbergs modell utgörs kontexten av 
tre övergripande faktorer nämligen kollegor, uppgiftsvillkor och arbetsplatsnormer. 
Kollegor är både projektledare inom avdelningen och personer på andra håll i 
organisationen. Uppgiftsvillkor tolkar jag som exempelvis tidsmässiga ramar, ledarskap 
och ansvar. Till arbetsplatsnormer hänför jag sådant som organisationskultur, nationell 
kultur och de värderingar som verksamheten på de olika sajterna vilar på. Jag kommer 
nedan att analysera de olika hinder och förutsättningar i kontexten för 
kompetensutövande, som projektledarna berört under intervjuerna. 

6.1.1 Att uppfatta en uppgift 
I resultatpresentationen framgår att projektledarna anser att en av de viktigaste 
aspekterna i rollen som projektledare är att förstå sin uppgift. I projektledarnas fall 
innebär detta en förståelse för vad de olika projekten som de driver ska innefatta. De 
menar att det ofta i inledningen av projekten finns en otydlighet kring antingen vad 
projekten ska innefatta eller så vet de målet men inte hur de ska ta sig dit. För att förstå 
uppgiften nämner projektledarna flera aspekter som underlättar dem i sitt arbete. Att 
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lägga mycket tid i inledningen ses som otroligt viktigt för att förstå uppgiften och detta 
kan då underlätta längre fram i projektet. Om de arbetat med liknande projekt tidigare 
kan de dra lärdomar från dessa projekt för att definiera det nya. Här blir det tydligt att 
projektledarna kan använda tidigare erfarenheter för att lösa sina uppgifter, vilket 
Svensson (2002) menar är en viktig del av kontexten. Projektledarna diskuterar även 
med sina kollegor i korridoren eller rådfrågar sin chef. En annan förutsättning är att ha 
en projektägare som står bakom projektet och som projektledaren kan ha en dialog med. 
En ytterligare förutsättning är att känna den verksamheten där konceptet ska appliceras 
för att förstå vad mottagarna verkligen vill ha och behöver. 

Vad gäller projektspecifikationen upplevs det som ett viktigt dokument som tydligt ska 
definiera projektets omfång. Resultaten visar att det oftast faller på projektledaren att 
skriva projektspecifikationen även om den uppgiften formellt ligger på projektägaren. 
Även om det ger projektledaren ett större ansvar ger det också den en möjlighet att 
utforma specifikationen och reflektera över projektets olika delar. Att skriva 
projekspecifikationen torde därmed kunna främja projektledarnas förståelse för 
projektet. 

I resultaten framgår även ett antal faktorer i kontexten som hindrar möjligheterna till att 
komma fram till en förståelse för uppgiften. Ett sådant hinder är den höga 
arbetsbelastningen som flera av projektledarna upplever. De har flera projekt igång var 
och det finns inte alltid tid till att exempelvis gå ut i verksamheten för att möta 
mottagarna. Det gäller att prioritera och ofta får det som är mest angeläget för stunden 
prio ett. Ett annat hinder som vissa av projektledarna upplever är att beslutsprocesserna 
tar lång tid och att det är en långsam process att exempelvis komma fram till en 
projektspecifikation som alla parter står bakom. Projektägare, projektledare, styrgrupp, 
beställare och andra intressenter måste stå bakom projektet och om några av dessa inte 
är med på banan går tid till att försöka övertyga dessa. Det är inte alltid så att 
mottagarna uttryckt ett behov av de koncept som ska utvecklas eller implementeras, 
vilket kan göra att de upplever förändringen som ett merarbete för dem och inte ser till 
nyttan för hela företaget. Ett annat hinder som nämns är att projektledarna oftast arbetar 
som ensam projektledare i projekten, vilket gör att de inte har någon nära kollega att 
diskutera med. 

Ett undantag är det projekt som flera av projektledarna deltar i och som jag har 
återkommit till flera gånger i resultatpresentationen. En av dem är projektledare och de 
andra projektmedlemmar. De har i detta projekt haft enorma problem att komma fram 
till en gemensam bild av vad projektet ska innefatta. I tolkningen av uppgiften har varje 
projektledare utgått från sina tidigare erfarenheter och sin expertiskunskap, vilket 
återigen belyser Svenssons (2002) syn på att medarbetaren använder tidigare 
erfarenheter för att tolka sin uppgift. Någon som är specialiserad på inköp kanske inte 
ser till leveransbiten och någon som tidigare har arbetat med ett liknande projekt utgår 
från detta i sin tolkning. Denne besitter kunskaper som de andra inte har. Problemen i 
projektet kan belysas med Wikströms (2000) resonemang om att projektgrupper 
inledningsvis saknar en gemensam erfarenhetsbas och att detta kan hindra 
kommunikationen i gruppen. I detta fallet verkar det inte som att projektledarnas olika 
tolkningar har verbaliserats i gruppen, vilket enligt Ohlsson (1996) är viktigt för att 
komma fram till en gemensam förståelse. Det har gjort att projektet har fortlöpt utan att 
de har haft en gemensam förståelse för projektet, vilket har hindrat ett effektivt arbete. 
Efter ett och ett halvt års tid upplever nu de som deltar i projektet att de äntligen har 
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landat men att vägen dit har varit besvärlig. Vad otydligheten än bottnat i så har den 
utgjort ett hinder för att komma vidare i projektet. En förutsättning för att komma dit 
har varit diskussioner och där det så småningom kommit fram att inblandade parter har 
haft olika uppfattningar om vad som ska ingå. 

6.1.2 Att lösa den uppfattade uppgiften 
Den andra aspekten av medarbetarens kompetensutövning är att lösa den arbetsuppgift 
som uppfattas. Jag relaterar denna aspekt till hur projektledarna utför sitt dagliga arbete 
som projektledare. I resultatpresentationen framkommer en rad olika kontextuella 
omständigheter som projektledarna uppfattar på olika sätt och därmed också uttnyttjar i 
varierande grad. 

I Löfbergs (1995) modell är en sådan kontextuell faktor kollegor. Projektledarna ger 
flera exempel då de tagit hjälp av sina kollegor på avdelningen. Deras olika projekt 
anknyter ofta till varandra på olika ställen i försörjningskedjan och de kan då utnyttja 
varandras expertkunskaper i sina respektive projekt. Kollegor kan även vara andra 
personer ute i organisationen som projektledarna har kontakt med. Att ha ett socialt 
nätverk med kontakter från olika delar av organisationen ser vissa som otroligt viktigt 
för att underlättas i sitt arbete. De sociala nätverken kan utnyttjas för att få tag på 
resurser till projekten eftersom man känner personer som har den kompetens som 
behövs för projektet. På så sätt kan man knyta en viss kompetens till sig som man inte 
själv besitter. Att vara del i ett informellt nätverk kan även underlätta när de formella 
vägarna inte fungerar. Att känna någon i ledningen kan exempelvis underlätta vid 
införsäljning och marknadsföring av projekten. 

Att odla sina sociala nätverk uppmuntras på olika håll i företaget men det är inte alla av 
projektledarna som ser detta som positivt. De ser inte nätverken som erbjudanden utan 
som hinder av olika orsaker. Att exempelvis tillhöra ett underrepresenterat kön kan 
medföra att man får svårare att komma in i de manligt dominierande nätverken. 
Eftersom majoriteten i företagets ledning är män kan det tänkas att det är just i de 
manliga kretsarna som den verkliga makten ligger, och det är också dit kvinnor har 
svårast att ta sig. Att dessa strukturer inte synliggörs i organisationen kan utgöra ett 
hinder för de kvinnor som upplever strukturerna som hindrande för sitt arbetsutövande. 
Att istället synliggöra informella maktstrukturer kan utifrån Svensson (2003), Höök 
(2001) och Alvesson och Billing (1999) uppmärksamma viktiga organisatoriska villkor. 
Det sätter också fokus på struktur, snarare än på kön i sig. Förklaringen ligger på 
strukturnivå såsom i exempelvis Wahls m fl (2001) resonemang och Kanters (1977) 
teori, där medarbetarnas plats och villkor i organisationen ges större betydelse än kön 
som sådant. 

En annan faktor i Löfbergs (1995) modell är uppgiftsvillkor. Hit räknar jag sådant som 
tidsmässiga ramar och arbetsbelastning, projektledarnas ansvarsområden och 
ledarskapet för projektgruppen. Under intervjuerna berörde alla projektledarna 
tidsmässiga aspekter på ett eller annat sätt och jag har ovan diskuterat tidsbrist som ett 
hinder när det gäller att förstå sin uppgift. Samma faktorer spelar även roll för 
projektledarna i utförandet av sitt dagliga arbete. Den höga arbetsbelastningen gör att 
projektledarna måste prioritera vad som är viktigast att arbeta med, och sådant som 
reflektion kring arbetet och interaktion med andra får ofta ge plats åt mer konkreta 
uppgifter. 
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Under projektens gång ska ett antal olika rapporter och dokument upprättas för 
information till alla som berörs av projektet och som underlag för beslut. Detta är 
projektledarens ansvar. Men vems ansvar det egentligen är att marknadsföra projekten i 
organisationen finns det en otydlighet omkring. Även om projektägaren ska ha det 
yttersta ansvaret blir det i praktiken projektledarens uppgift, vilket projektledarna 
upplever som problematiskt. De upplever att marknadsföringen är svår och att deras 
projekt inte alla gånger ger varaktiga förändringar hos mottagarna. Detta skapar 
frustration och en otillfredsställande arbetssituation hos de projektledare som upplever 
detta i sitt arbete. 

Projektledarna diskuterar även, i något olika omfattning, sitt ledarskap för 
projektgruppen. För att driva projekten framåt är det viktigt att skapa en teamkänsla och 
arbeta mot ett gemensamt mål. Detta underlättas av att ha en kontinuerlig kontakt med 
projektmedlemmarna. Gruppens arbete underlättas av en ömsesidig kommunikation där 
projektledaren både bidrar med information och lyssnar in medlemmarna. Gruppens 
arbete försvåras av att projektmedlemmarna ofta har ordinarie arbeten ute i linjen som 
tar sin tid och att projektledarna kan känna osäkerhet i sitt ledarskap. 

Löfbergs (1995) tredje faktor utgörs av arbetsplatsnormer och hit hänför jag sådant som 
organisationskultur, nationell kultur och värderingar. Eftersom Alfa Laval är ett globalt 
företag arbetar projektledarna på OD Supply gentemot sajter över hela världen. 
Potentialen med en sådan kulturell mångfald överskuggas av de problem som 
projektledarna upplever att det geografiska och kulturella avståndet ger upphov till. 
Varje land har sin egen kultur som är en del av den kontext som omger organisationen. 
Dessutom utvecklar organisationen en kultur med normer och värderingar som gäller på 
den specifika sajten eller avdelningen. I resultatpresentationen finns flera exempel på 
situationer då kulturella faktorer försvårar projektledarnas arbete. Att förstå och känna 
till de normer och värderingar som finns på de olika sajterna är viktigt för att både förstå 
den kontext som koncepten ska appliceras i och skapa förståelse för projekten och dess 
fördelar. I enlighet med Alvesson (1998) så byggs organisationskulturen upp av 
medlemmarnas interaktion och kommunikation, varför möjligheter för kommunikation 
mellan medarbetare på de olika sajterna är viktig att beakta för att analysera 
projektledarnas möjligheter att nå ut med sitt budskap. 

6.1.3 Sammanfattning av arbetskontexten 
Något som framkommer i resultatpresentationen är att projektledarna upplever faktorer i 
omgivningen på olika sätt. Utifrån ett resonemang om Gibsons (1979) begrepp 
affordance, eller erbjudanden, kan det sägas att alla projektledare uppfattar olika 
kontextuella omständigheter som erbjudanden. Vad någon ser som en förutsättning sitt 
arbetsutövande ser någon annan som ett hinder, något som förutom Löfberg (1995) även 
Granberg (1996) och Höijer (2004) lyfter fram i sina studier. De förutsättningar som 
projektledarna talar om utgör positiva erbjudanden i kontexten som inte bara underlättar 
för dem i deras arbete utan även är förutsättningar för lärande. Liksom miljön kan 
erbjuda positiva erbjudanden kan den även begränsa, såsom Granberg (1996) belyser. 
Begränsningarna är de hinder som projektledarna upplever och dessa varierar bland 
dem. 

Utifrån den ovanstående analysen av projektledarnas arbetskontext kan det konstateras 
att arbetsmiljön präglas av både potentiella möjligheter och hinder för projektledarna i 
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deras arbete. Den komplexitet i deras roll som målas upp i inledningen av 
resultatpresentationen hänger samman med dessa olika faktorer. I framställningen blir 
det tydligt att möjligheter för kommunikation och interaktion är en viktig förutsättning 
för projektledarna i deras arbete, både när det gäller att definiera uppgifter och sedan 
driva de olika projekten med allt vad det innebär. De olika försvårande omständigheter 
som projektledarna nämner, såsom exempelvis brist på tid, stå utanför informella 
nätverk, passiva intressenter, lite samarbete med kollegor, ensamarbete, kulturella och 
språkliga barriärer samt svårigheter att marknadsföra projekt, kan alla hänföras till 
hinder för eller avsaknad av kommunikation och interaktion. Med interaktion menar jag 
en kontinuerlig form av kommunikativt handlande som underlättas av, men inte 
nödvändigtvis förutsätter, personlig kontakt. 

6.2 Kompetensutveckling 
Den teoretiska basen i uppsatsen är miljöpedagogik och miljöpedagogikens styrka 
ligger i dess möjlighet att analysera hur kontextuella faktorer utgör villkor för lärande 
och utveckling i det dagliga arbetet. Enligt den syn på lärande som Granberg (2004) 
redogör för sker individens kunskapsbildning genom samspel med omgivningen. 
Medarbetaren som använder olika faktorer i omgivningen för att utföra sitt arbete är i 
denna bemärkelse deltagande i en lärprocess. Att se lärande ur detta perspektiv gör det 
möjligt att se arbetsplatsen som en arena för lärande. 

Jag ska nu övergå till att analysera vilka möjligheter till kompetensutveckling i arbetet 
som finns idag inom OD Supply. I denna analys kommer kommunikation och 
interaktion ha en betydande roll. Miljöpedagogikens syn är att lärande är integrerat i 
arbetsutförandet. Lärande är något som sker hela tiden i och med att medarbetaren utför 
sitt arbete. Att fokusera på medarbetarens deltagande i olika kommunikativa 
sammanhang och relationer kan ge värdefulla bidrag till förståelsen för hur 
medarbetaren inte bara utför sitt arbete, utan också lär och utvecklas under tiden. Jag 
behandlar individuell kompetens och kollektiv kompetens var för sig även om jag ser att 
dessa två begrepp hänger ihop. Utveckling av individuell kompetens kan underlätta för 
kollektiv kompetens och utveckling av kollektiv kompetens kan i sin tur ge varje 
medarbetare ökad förståelse för helheten, vilket även ökar den individuella 
kompetensen. 

6.2.1 Utveckling av individuell kompetens 
För att kunna analysera faktorer i arbetskontexten som har potential att utgöra positiva 
erbjudanden för utveckling av kompetens är det en grundförutsättning att utgå från vad 
som utgör kompetens för projektledarna på OD Supply. Granbergs (2004) definition av 
kompetensbegreppet inrymmer en kontextuell aspekt. En medarbetare kan vara duktig 
på en rad olika saker men dessa kunskaper, förmågor och färdigheter blir till kompetens 
först när medarbetaren använder dessa för att utföra en specifik uppgift, i detta fall sitt 
arbete som projektledare. Varför medarbetaren använder vissa av sina kunskaper och 
färdigheter i utförandet av sitt arbete bygger enligt Svenssons och Veldes (1996) 
resonemang på medarbetarens förståelse av sin uppgift. Även Sandbergs och Targamas 
(1998) förståelsebaserade syn på kompetens betonar medarbetarens förståelse som 
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grund för sitt handlande. Det blir därmed viktigt att utgå från projektledarnas syn på sitt 
arbete för att komma fram till vad som utgör kompetens för dem. 

Enligt Löfbergs (1995) modell är kompetens en fråga om att kunna lösa de 
arbetsuppgifter som uppfattas. Därmed ligger en viktig del i kompetensen i att förstå sin 
uppgift, något som projektledarna också nämner som otroligt viktigt i sitt arbete. Att 
förstå vad kunden vill ha och vad projekten ska innefatta är en viktig grundförutsättning 
för lyckade projekt. Att förstå sin uppgift handlar också om hur projektledarna uppfattar 
sin roll som just projektledare. Det framgår att projektledarna ser sin roll som komplex 
och att de måste behärska många olika situationer. För att kunna driva projekten framåt 
med allt vad det innebär nämner projektledarna en rad olika kunskaper, färdigheter och 
förmågor som de anser är viktiga för att lyckas med projekten. Att kunna lyssa, vara 
social, ha teknisk kunskap, vara organisatorisk, kunna skapa förtroende och 
engagemang, ha förmåga att sälja in och marknadsföra projekt och hantera förändringar 
är några exempel på kompetenser som projektledarna betonar som viktiga. 

Med utgångspunkt i Sandbergs och Targamas (1998) syn på kompetens kan utveckling 
av individuell kompetens ses som en fördjupning av medarbetarens förståelse för sitt 
arbete. Vissa av de färdigheter som projektledarna nämner som viktiga anser jag till viss 
del kan tillskrivas personligheten, såsom social och organisatorisk förmåga. De övriga 
ser jag däremot bottnar i projektledarnas förståelse för sitt arbete. 

I resultatpresentationen och i analysen av projektledarnas arbetskontext finns flera 
exempel på aktiviteter och arbetsuppgifter som kan underlätta för projektledarna att 
utveckla sin förståelse för sin arbetsuppgift. I det dagliga arbetet på kontoret går de ofta 
in till varandra för att diskutera sina projekt eller be om hjälp, vilket gör det möjligt att 
lära av varandra. Alla projektledare på avdelningen har både en bred teknisk kunskap 
och en expertiskunskap gentemot någon del av försörjningskedjan. Kompetensmatrisen 
som finns på avdelningen och de regelbundna möten som hålls gör det möjligt att veta 
vem som kan vad och vilka kunskaper som finns att tillgås. Utifrån Wilhelmsson och 
Döös (2002) resonemang utgör kollegornas erfarenheter och kunskaper erbjudande för 
sin egen problemlösning. Förutom att gå till sina kollegor kan projektledarna även 
diskutera sina projekt med chefen. Han har ett helhetsperspektiv på alla projekt som 
drivs inom avdelningen och har också lång erfarenhet och hög kompetens inom sitt 
område. 

Projektledarna driver oftast sina projekt själva, vilket gör deras arbete i grunden väldigt 
individuellt. När de mer formellt deltar i varandras projekt ökar möjligheterna till att 
lära av varandra. Projektledarna får möjlighet att gå utanför sitt expertområde och lära 
sig mer om andra delar av verksamheten. Att delta i varandras projekt sker inte i så stor 
omfattning idag men de projektledare som ändå gör det upplever att det ger en ökad 
helhetsförståelse för hur olika projekt hänger samman, vilket kan underlätta för både 
den egna förståelsen och möjligheten att tala för sitt projekt ute i organisationen. 

Arbetsuppgifternas karaktär utgör också en potential för lärande. Varje projekt som 
drivs är på sitt sätt unikt. I bland kan projektledarna använda lärdomar från tidigare 
projekt men ofta innebär varje nytt projekt något nytt att sätta sig in i. I varje projekt 
finns vissa specifika förutsättningar vad beträffar tid, pengar och andra faktorer. I 
analysen av arbetskontexten framgår att projektledarna ansvarar för att skriva olika 
rappporter och dokument under projektens gång. Även om ansvaret för vissa rapporter, 
exempelvis projektspecifikationen, inte formellt ligger på projektledarna så uttrycker de 
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ändå att arbetet med att skriva rapporterna utgör en möjlighet till lärande. Det ger 
projektledarna tillfälle att reflektera över projektens innehåll och fortsatta framfart. 

6.2.2 Utveckling av kollektiv kompetens 
Under arbetet med studien har det framgått allt mer att det inte bara är projektledarnas 
individuella kompetens som är viktig för att driva lyckade projekt. Kanske ännu 
viktigare för att projekten ska lyckas och bidra till långsiktiga förändringar är att det 
finns en gemensam förståelse bland de som deltar i eller berörs av projekten. En 
gemensam förståelse för varför projekten ska drivas, vad de innebär och vad de kan 
bidra med för nytta lägger grunden för en kollektiv kompetens. Precis som Sandberg 
och Targama (1998) framhåller är utveckling av en kollektiv komptens betydelsefullt 
för att kunna uppnå i detta fall Alfa Lavals eller OD Supplys mer övergripande mål. 
Kollektiv kompetens uppstår när människor går samman och gemensamt bidrar till en 
uppgift. När vars och ens personliga förutsättningar och erfarenheter offentliggörs i 
gruppen skapas en utgångspunkt för att komma fram till en gemensam förståelse där 
allas enskilda bidrag beaktas. Utifrån Döös (2005) syn på kollektiv kompetens kan 
kompetensen sägas sitta i relationerna mellan gruppens medlemmar. 

Jag ska nu analysera vilka möjligheter medarbetarna på OD Supply har att utveckla 
kollektiv kompetens inom ramen för sitt arbete. Som vi har sett i resultatpresentationen 
har projektledarna ansvar åt flera olika håll och att de besitter en central roll i projekten. 
Den multidimensionella roll som en projektledare har enligt projektledningslitteraturen 
(Rapp Ricciardi & Schaller, 2005) stämmer väl överens med projektledarna på OD 
Supply. De olika sammanhang som projektledarna deltar i under projektens gång kan ha 
potential för att det ska utvecklas en kollektiv kompetens. Denna interaktion torde dock 
ha vissa kvaliteter för att kollektiv kompetens ska utvecklas. Här kan jag dra paralleller 
till Döös (2005) resonemang om relationer. Som jag skrev ovan sitter den kollektiva 
kompetensen i relationerna mellan människor. Döös menar att en relation är något mer 
än enbart interaktion. Relationen bygger på utveckling och ett ömsesidigt utbyte mellan 
parterna. För att interaktion mellan människor ska leda till kollektiv kompetens måste 
interaktionen upplevas som meningsfull. 

Kollektiv kompetens kan alltså byggas upp i de relationer som projektledarna deltar i 
inom ramen för sitt arbete. Interaktionen med kollegor och chef inom avdelningen, 
projektägare, mottagare och andra intressenter som berörs av projekten kan ses som 
affordances för utveckling av kollektiv kompetens. I resultatpresentationen finns 
exempel på situationer där kommunikation och interaktion med kollegor och andra i 
organisationen har lett till en ökad kollektiv kompetens. Samarbete inom avdelningen 
ger projektledarna en ökad helhetsförståelse för hur projekten hänger samman som inte 
bara ger en ökad individuell kompetens utan även bidrar till en kollektiv kompetens 
inom avdelningen. Som Sandberg och Targama (1998) skriver är den gemensamma 
förståelsen är en viktig förutsättning för kollektiv kompetens. Som jag skrev ovan så ger 
det projektledarna en större förståelse över hur projekten hänger samman, vilket bland 
annat kan underlätta marknadsföringen av projekt. En enad bild utåt och en gemensam 
värdegrund kan underlätta för projektledarna för att tydligare kunna förklara sitt 
budskap och nå ut till andra delar av organisationen. 

En viktig aspekt av kollektiv kompetens, som Granberg (2004) beskriver, är den 
positiva synergieffekt som samarbete mellan medarbetare kan ge upphov till. Detta är 
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något som ges exempel på i resultatpresentationen. En av projektledarna betonar att 
samarbete i projekten med ytterligare någon från OD Supply ger upphov till en kollektiv 
kompetens som är större än de enskildas individuella kompetens. Att de sitter så nära 
varandra på samma kontor gör det möjligt att kommunicera och interagera på daglig 
basis, vilket både Wilhelmsson och Döös (2002) och Granberg (2004) nämner som en 
ytterligare förutsättning för kollektiv kompetens. 

Kollektiv kompetens byggs även upp under arbetet i projektgruppen. Projektarbete ser 
jag som en typisk arbetsform där en grupp människor med olika individuell kompetens 
samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Som Wikström (2000) skriver saknas det 
ofta i inledningen av projekt en gemensam erfarenhetsbas. Om detta inte 
uppmärksammas kan det skapa problem, vilket har upplevts i det projektet som flera av 
medarbetarna på OD Supply deltar i. Det är därför viktigt att projektmedlemmarnas 
tidigare erfarenheter och föreställningar offentliggörs i gruppen. Detta kan relateras till 
Ohlssons (1996) diskussion om hur viktigt det är att de enskilda gruppmedlemmarnas 
personliga föreställningar och sätt att handla offentliggörs i gruppen. På så sätt kan 
gruppen genom att gemensamt reflektera över de olika synsätten, komma fram till en 
gemensam förståelse för vad projektet ska syfta till och innefatta, vilket underlättar det 
fortsatta arbetet. 

De personer som berörs av ett projekt är många och det är inte enbart projektledarna och 
projektmedlemmarna som utvecklar kollektiv kompetens. För att projekten ska lyckas 
krävs det att andra intressenter också förstår och är delaktiga under projektens gång, inte 
minst projektägare och mottagare. Projektägaren är den som har det yttersta ansvaret 
och deltar i de formella och kanske även informella beslutsforum som rör projekten. 
Om projektägaren är insatt och engagerad i projektet möjliggör det för ett gynnsam 
relation mellan projektägare och projektledare och bådas kompetenser kan tas tillvara 
för att bilda ett effektivt team. Detta har vi sett i Six Sigma Black Belt-utbildningen men 
mindre av i de ordinarie projekten. 

När det gäller projektmottagarna, dvs de delar av organisationen där projekten ska 
appliceras, upplever flera av projektledarna svårigheter med att kommunicera ut sitt 
budskap. Detta gäller framförallt i projekt som är intierade från ledningen eller OD 
Supply, eftersom mottagarna inte alltid upplever behovet av förändring. Ofta upplever 
projektledarna att mottagarna inte helt förstått vad projektet handlar om och vad de har 
att vinna på det. Detta är självklart ett hinder för en lyckad implementering av 
koncepten och en långsiktig förändring av mottagarnas arbetsutförande. Utifrån Döös 
(2005) resonemang om förändringar blir det tydligt att implementering av nya koncept 
hos mottagarna innebär någon form av förändring av hur de utför sitt arbete idag. Det 
som kan uppfattas som ett förändringsmotstånd kan istället, utifrån vad projektledarna 
uppfattar, vara ett tecken på att mottagarna inte helt förstår vad förändringen ger för 
fördelar och hur den kan appliceras i deras verksamhet. Detta kan relateras till vad 
Heide, Johansson och Simonsson (2005) skriver om internkommunikationens viktiga 
roll vid förändringsarbete. 

Implementeringsproblemen kan också kopplas till Döös (2005) resonemang om 
kompetensglapp. Som jag skrev ovan utvecklar projektgruppen under arbetets gång en 
gemensam, kollektiv kompetens. När sedan projektet ska implementeras besitter 
projektgruppen en kompetens som inte finns hos mottagarna. Det har uppstått ett 
kompetensglapp som gör det svårt för mottagarna att förstå och anamma det nya. Döös 



 45

recept till lösning är att involvera fler personer från olika delar av organisationen 
tidigare i projekten och projektledarna nämner några exempel på hur detta skulle kunna 
göras. Att åka ut till sajterna och lyssna på mottagarna är ett sätt som projektledarna gör 
för att få dem delaktiga. Utifrån Heide, Johansson och Simonssons (2005) resonemang 
ger detta möjlighet till dialog om hur mottagarna ser på saken, vilken kompetens de 
upplever sig behöva och hur förändringen ska kunna appliceras i just deras verksamhet. 
Ett annat sätt är att samarbeta med personer ute på sajterna som arbetar närmare den 
verksamhet som förändringen berör. Ett exempel på detta ger den projektledare som 
talar om att personer ute på sajterna ofta har större möjligheter att interagera med 
mottagarna. Projektledarna menar även att det är viktigt att tänka sig in i mottagarens 
roll, vad Döös (2001) kallar ett mottagarperspektiv. 

Den kollektiva kompetens som jag hittills har diskuterat är sådan att den kan hänföras 
till en arbetsgrupp eller personer med ett gemensamt mål. I teoriavsnittet tar jag upp att 
kollektiv kompetens även kan utvecklas i nätverk där medarbetarna inte arbetar 
tillsammans för att lösa en viss uppgift. Boud och Middletons (2003) studie visar att en 
stor del av det arbetsplatsbaserade lärandet sker genom informella kontakter och 
relationer på arbetsplatsen. Döös, Wilhelmsson och Backlund (2001) kallar detta för 
kollektivt lärande på individuellt vis, vilket innebär att medarbetarna tar hjälp av andra 
personer för att kunna utföra sin individuella uppgift. Flera av projektledarna betonar 
vikten av att ha nätverk och möjligheterna till lärande som detta medför. Informella 
kontakter i organisationen kan göra det möjligt att knyta sådan kompetens till sig som 
man saknar. Ett exempel på detta ger den projektledare som beskriver att man som 
projektledare inte behöver kunna allting själv utan man kan istället utnyttja andas 
kompetens på andra håll i företaget. Detta ger en antydning om att kollektiv kompetens 
på individuellt vis uppstår i de informella kontakterna. Fler personer i organisationen får 
insikt i OD Supplys verksamhet, vilket torde öka förutsättningarna för projektledarna att 
nå ut med sitt budskap. 

6.2.3 Hinder för kompetensutveckling 
Jag har nu diskuterat olika möjligheter som finns för utveckling av både individuell och 
kollektiv kompetens inom ramen för OD Supplys verksamhet. En sammanfattning av de 
gynnsamma faktorerna för lärande visar att möjligheterna för kommunikation och 
interaktion spelar en avgörande roll, precis som flera av författarna i teoriavsnittet 
betonar. Projektledarnas olika sociala relationer ger dem möjlighet att se till varandras 
erfarenheter och föreställningar och lära av varandra. Min analys är att det finns sådana 
möjligheter för projektledarna på OD Supply, om än något begränsade. De uttrycker en 
medvetenhet om att de faktiskt lär och utvecklas i sitt arbete men att det finns faktorer 
som försvårar för ett sådant lärande. Flera av de svårigheter som de upplever i sitt arbete 
kan hänföras till en brist på kommunikation och interaktion. Sådant som ensamarbete, 
tidsbrist, geografiska avstånd och att stå utanför informella nätverk hindrar 
möjligheterna till kommunikation och interaktion, vilket bidrar till kompetensglapp, 
svårigheter med att nå ut i organisationen och skapa bestående förändringar i 
organisationen. Min tolkning är att detta är bidragande faktorer till det ”gap” som 
uppstår i verksamheten mellan vad som är tänkt att göras och vad som i slutändan 
faktiskt blir resultatet. 
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6.3 Organisera för utveckling av kollektiv 
kompetens 
Att analysera projektledarnas arbetssituation och villkor för lärande ger ett fokus på 
projektledarnas aktiva deltagande i sin kunskapsbildning. Att se arbetet som en arena 
för lärande gör det möjligt att belysa de villkor för komptensutveckling som finns 
integrerade i utförandet av arbetsuppgiften. Det gör det också möjligt att diskutera 
förändringar som kan introduceras i arbetssituationen i syfte att öka förutsättningarna 
för lärande. Förutsättningarna har jag ovan konstaterat bland annat består av de 
möjligheter till samspel och problemlösning som finns i det löpande arbetet. 

I detta sammanhang anser jag att Döös (2003, 2005) resonemang om relationik är 
relevant. Relationikbegreppet gör det möjligt att se projektledarnas olika relationer i ett 
större organisatoriskt sammanhang. Jag tolkar relationik som det komplexa system av 
relationer som bygger upp organisationen och delar inom den och som uppbär den 
kollektiva kompetensen. Det Döös kallar för organisatorisk infrastruktur innebär en 
grundläggande struktur av tillgängliga kommunikationsvägar. Min tolkning av 
begreppet är att det innefattar olika forum och sammanhang där projektledarna 
tillsammans med andra kan utveckla sin förståelse för arbetet. Detta har jag analyserat i 
ovanstående avsnitt och den analysen leder nu fram till hur OD kan ordna sin 
verksamhet så att arbetet blir mer gynnsamt för lärande och utveckling av kompetens. 

Innan jag går vidare vill jag reflektera över Höijers (2004) syn på pedagogiska 
ingripanden och som skiljer sig från exempelvis Döös (2005). Höijers syn är att det är 
problematiskt att ingripa i verksamheten i syfte att göra den mer gynnsam för lärande. 
Lärandet är något som uppstår spontant och sker hela tiden i arbetet och går därför inte 
att styra med riktade insatser. Min tolkning av Höijers resonemang är att en förändring i 
arbetet för att gynna lärande i syfte att medarbetarna ska bli bättre på något, inte 
behöver medföra en faktisk förändring. Alla medarbetare tolkar sin kontext olika och 
det som någon anser vara en förutsättning för lärande behöver inte vara det för någon 
annan. Jag uppfattar att Höijer menar att det är syftet med ingripandet som är felet, inte 
nödvändigtvis själva ingripandet i sig. Att istället fokusera på de olika villkor som 
medarbetarna uppfattar kan göra det möjligt att komma fram till en förändring med 
intentionen att utveckla verksamheten. En sådan förändring kan i sin tur innebära 
exempelvis ökade möjligheter till interaktion och gemensam reflektion vilket i sig 
förändrar villkoren för lärande för varje enskild medarbetare. De förändrade villkoren 
måste på nytt belysas för att förstå hur medarbetarna uppfattar och tolkar sin nya 
arbetskontext som villkor för kunskapsbildning. 

Jag anser att Höijer (2004) har en poäng. Att organisera för lärande kan aldrig med 
säkerhet medföra att medarbetarnas möjligheter till lärande faktiskt ökar. Ingripandena 
borde till och med kunna vara kontraproduktiva för deras arbete om förändringarna inte 
går ihop med hur de utför sitt arbete. Dock anser jag att det kan vara givande att 
introducera förändringar med syfte att underlätta för medarbetarna att utföra sitt arbete 
och som bidrar till att utveckla verksamheten. Vad gäller OD Supply anser jag det vara 
givande att organisera verksamheten så att projektledarna stärks i sitt arbetsutförande 
och verksamheten kan utvecklas. För en analys av hur OD kan organisera sitt arbete så 
att verksamheten förnyas är det viktigt att utgå ifrån vad projektledarna själva upplever 
som hinder för sitt arbete. Analysen i ovanstående avsnitt visar att en brist på 
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kommunikation och interaktion i projektledarnas olika arbetssituationer upplevs som 
hindrande. Det torde därför vara gynnsamt att organisera verksamheten så att 
projektledarnas arbete innehåller fler möjligheter till interaktion och deltagande i 
kommunikativa sammanhang. 

Ett sätt kan vara att öka utrymmet för gemensam reflektion och dialog mellan 
medarbetarna på OD Supply. Dialogen gör det möjligt att utforska och reflektera över 
varandras föreställningar om arbetet och komma fram till ett gemensam syn- och 
tankesätt. (Ohlsson, 1996) På OD Supply arbetar projektledarna oftast individuellt i 
projekten, vilket flera av projektledarna ser som problematiskt. Ett sätt att öka det 
gemensamma reflektionsutrymmet är att alltid vara minst två från avdelningen i varje 
projekt, att involvera varandra i projekten i högre utsträckning än vad som sker idag. 
Kopplat till Sandberg och Targama (1998) gör den nära kontakten att projektledaren kan 
stämma av sin tolkning av uppgiften gentemot sin kollega och de kan på en daglig, 
informell basis utveckla en gemensam förståelse för projektet. 

Ett annat sätt kan vara att utveckla de regelbundna månadsmöten där alla projektledarna 
berättar om sina projekt. Under mötena är det viktigt att alla kommer till tals och är 
aktiva och att mötet snarare bygger på dialog och gemensamt meningsskapande än på 
traditionell mötesstruktur med chefen i en överordnad position. Wilhelmsson och Döös 
(2002) begrepp dialogkompetens blir därför aktuellt i detta sammanhang. 
Dialogkompetensen ser jag kan ta sig uttryck i att projektledarna strävar efter att vara 
öppna för varandras perspektiv och det finns en vilja att lyssna på och lära av varandra. 

Även i de relationer som projektledarna deltar i utanför avdelningen skulle en ökad 
möjlighet till dialog och interaktion kunna gynna parterna i projekten. Att göra fler 
delaktiga i problemformuleringen och under projektens gång kan enligt Döös (2005) 
minska det kompetensglapp som nu tenderar att uppkomma och skapa problem med 
implementering av koncept. Ett sätt att öka möjligheterna för utveckling av en sådan 
kollektiv kompetens kan vara att engagera fler personer för att skriva de olika rapporter 
och dokument som tillhör projekten. Idag är det oftast projektledaren som skriver dessa 
själv. I resultatpresentationen kommer en av projektledarna med förslaget att 
projektspecifikationen skulle kunna skrivas tillsammans med styrgrupp, projektägare, 
mottagare och andra intressenter under exempelvis en halvdag istället för att 
projektledaren skriver den själv. Ett sådant tillvägagångssätt skulle öppna för 
möjligheten att på ett mer effektivt och tidssparande sätt utforma projektspecifikationen. 
Vinsten ligger i själva processen, i arbetet med att komma fram till en gemensam 
produkt som alla står bakom. Även de andra rapporterna kan med fördel utformas 
gemensamt. Statusrapporterna skulle exempelvis kunna skrivas tillsammans med 
projektgruppen och projektmottagaren för att bygga upp en gemensam förståelse för hur 
projektet ligger till och utvecklas. Det skulle också göra att projektledaren inte står 
ensam när omfånget ändras. Projektmottagarna blir delaktiga tidigt i projekten och är 
sedan delaktiga under projektets gång vilket ger bättre förutsättningar för att förstå hur 
projekten kan gynna dem och hur koncepten ska kunna appliceras i deras verksamhet. 

I projektledarnas arbete är tid en ständigt närvarande faktor att förhålla sig till och brist 
på tid upplevs som ett hinder för deras arbetsutövande. Flera av projektledarna betonar 
exempelvis att arbeta med för många projekt samtidigt skapar ineffektivitet och att 
arbetet skulle bli bättre om de hade färre projekt åt gången. Ur ett lärandeperspektiv 
skulle färre projekt göra det möjligt för projektledarna att koncentrera sig på 
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problemformuleringen och utöva mer proaktivt projektledarskap. För mig innebär ett 
proaktivt projektledarskap ett ökat fokus på projektledaren som ledare och som 
samordnare för en kollektiv förståelsebaserad kompetens i projekten. 

7. Slutdiskussion 

7.1 Sammanfattande slutsats 
Så var sitter då kompetensen? Uppsatsens titel har inspirerats av den miljöpedagogiska 
forskningen som betonar samspelet mellan individ och omgivning. Med den titeln vill 
jag betona att kompetens är något som finns och utvecklas både hos individen och i 
relationerna mellan människor på arbetsplatsen. Med denna uppsats vill jag 
medvetandegöra att lärande och kompetensutveckling är något som sker i det dagliga 
arbetet, något som sker när medarbetarna utför sitt arbete. Utifrån studiens syfte har min 
strävan varit att belysa olika hinder och förutsättningar som projektledarna upplever i 
sitt arbete och som får konsekvenser för deras arbetsutförande och därmed lärande. Min 
uppfattning är att de olika svårigheter som projektledarna beskriver inte kan lösas med 
externa utbildningsinsatser. Det handlar istället om arbetets innehåll och hur arbetet är 
organiserat. En ökad medvetenhet om möjligheterna till utveckling av både individuell 
och kollektiv kompetens i det dagliga arbetet, lägger också fokus på vad som är 
kompetens när det gäller projektledning. Grundläggande för kompetensen har visat sig 
vara förståelsen för arbetet och den uppgift som ska formuleras och lösas. Denna 
förståelse verkar gynnas av projektledarnas delaktighet i problemformulering. 

En av uppsatsens viktigaste slutsatser är att medarbetarna på OD Supply uppfattar sin 
arbetskontext på olika sätt. Vad någon uppfattar som ett problem är en möjlighet för 
någon annan. Detta ställer krav på lyhördhet och ödmjukhet inför vad som händer på 
arbetsplatsen. Från en utomståendes perspektiv kan deras arbetssituation uppfattas som i 
det närmaste identiskt. De arbetar som projektledare inom samma företag, på samma 
avdelning, utifrån samma arbetsmiljömässiga förutsättningar. Men en närmare titt 
avslöjar åtta olika uppfattningar om arbetet och åtta olika sätt att driva projekt. Varje 
projektledare handlar utifrån sin förståelse för arbetet och zoomar vi ut perspektivet 
inser man snart att detta inte bara gäller för projektledarna. Alla som på ett eller annat 
sätt berörs av ett projekt har sin egen uppfattning av vad projektet innefattar och hur de 
kommer att påverkas av projektet. Ur detta perspektiv blir utvecklandet av en kollektiv 
komptens som ger uttryck för en gemensam förståelse för projektet en förutsättning för 
framgång och något som kan bidra till att minska det ”gap” som jag beskrev 
inledningsvis i uppsatsen. Avgörande för utveckling av kollektiv kompetens är som jag 
har konstaterat medarbetarnas möjligheter till kommunikation och interaktion. Om fler 
personer är delaktiga på olika sätt under olika skeden av projekten läggs grund för en 
större gemensam förståelse. 
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7.2 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatta 
studier 
Avslutningsvis vill jag återkomma till ett ämne som jag tidigare har berört i analysen i 
termer av en faktor i projektledarnas arbetskontext. Detta är de formella och informella 
maktstrukturer och politiska processer som finns i företaget. Studien är inte avsedd att 
mer ingående analysera maktstrukturer som finns i organisationen, men jag vill ändå 
betona att sådana strukturer finns och att de utgör viktiga aspekter av organisationers 
verksamhet och medarbetarnas villkor i organisationen. En maktanalys kan ge viktiga 
insikter i hur organisationen verkligen fungerar. Att inte beakta makt och politik kan 
enligt litteraturen dölja sådana informella strukturer som inte syns på pappret men som 
spelar roll i praktiken. Det kan därmed i sin tur försvåra förändringsarbete och lärande 
om de aktiviteter som ska främja kollektiv kompetens präglas av en förgivet-tagen 
maktfördelning som försvårar ett öppet förhållningssätt. Maktstrukturerna försvårar 
också för dem som inte har tillgång till de informella nätverk som jag ovan konstaterat 
kan utgöra en affordance för lärande. Medarbetarens val av omgivningens erbjudande 
påverkas av maktens osynliga relationer i de sammanhang som medarbetaren deltar i, 
och det som i teorin är ett fritt val blir i praktiken begränsat. 

En analys av kvinnors villkor i en traditionellt manlig organisation ligger utanför 
studiens ramar men det utgör ett förslag till vidare forskning. Under intervjuerna 
antyddes att kvinnors utvecklingsmöjligheter inom företaget var något begränsade. För 
att arbeta för ett jämställt arbetsliv är det viktigt att belysa de strukturer och processer 
som är med och återskapar ojämlika arbetsförhållanden. En analys utifrån Kanters 
(1977) teori om maktstrukturer, möjlighetsstrukturer och frekvensstrukturer skulle göra 
det möjligt att göra en fördjupad analys av både mäns och kvinnors villkor i 
organisationen. 

Att analysera och diskutera medarbetares villkor är ett sätt att lyfta upp analysen på 
grupp- och organisationsnivå. Förklaringen begränsas inte till enskilda individers 
kompetens och handlande utan relateras till en gemensam kollektiv process. I min studie 
har jag behandlat både individuell och kollektiv kompetens på gruppnivå. I 
organisationslitteraturen diskuteras även kollektiv kompetens på organisationsnivå, att 
hela organisationer lär. Vissa författare menar att grupper och organisationer aldrig kan 
lära, det är alltid individer som lär. Andra hävdar att kollektivt och organisatoriskt 
lärande visst finns och är något som utvecklas genom människors sociala interaktion. I 
min studie  gör jag inte anspråk på att analysera det empiriska materialet i termer av 
organisatioriskt lärande men jag ser inga teoretiska hinder för att organisationer kan 
lära. I praktiken ställer jag mig dock kritisk till att organisationer som säger sig vara 
lärande organisationer verkligen lär. Teorin är ofta inte som verkligheten och vad 
människor säger sig göra är inte alltid vad de verkligen gör i praktiken. Detta är vad 
Argyris (1982) kallar för espoused theories och theories-in-use. Theories-in-use är vad 
som i praktiken styr människors handlande. Vad som verkligen sker i organisationen är 
därmed inte alltid vad som anslås i policysdokument, visioner och målspecifikationer. 

Under arbetets gång har jag valt att begränsa mitt omfång gentemot avgränsande teori. 
Den miljöpedagogiska teoribildningen är inte så omfattande men jag har ändå fått göra 
en begränsning gentemot studiens syfte. Ett område som angränsar till studien är hur de 
förändrade villkoren i arbetslivet påverkar medarbetarnas arbetsrelaterade hälsa och 
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välbefinnande. Studier om det flexibla arbetets villkor för hälsan kan ge viktiga bidrag 
till skapandet av ett hållbart arbetsliv där människor inte förbrukas utan har möjlighet 
att på ett meningsfullt sätt bygga upp organisationers verksamhet. 
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 a

Bilagor 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat på Alfa Laval/på din nuvarande position? 

Vad har du för utbildning? 

Hur många projekt arbetar du vanligtvis med samtidigt? 

Berätta kort om ditt/dina senaste projekt! 

Arbetetsuppgifter 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Beskriv ditt arbete. 

Hur mycket frihet har du att själv lägga upp ditt arbete (vad, hur och när)? 

Vilka svårigheter upplever du i ditt arbete? 

Varifrån initieras projekten? 

Kompetens 
Vad tycker du är viktigt i rollen som projektledare? 

Hur upplever du din (kompetens) jämfört med vad din position kräver? Upplever du att 
något saknas? 

Att nå ut 
Hur upplever du att dina projekt/koncept tas emot i organistionen/hos 
projektmottagarna? 

Hur ser samarbetet ut mellan dig som projektledare och projektmottagarna under 
projektets gång? 

Hur brukar du gå du tillväga för att marknadsföra projekt/ förankra projekt i org? 

Lärande och utveckling 
Hur ser samarbetet ut mellan dig och de andra projektledarna på avdelningen? 

Vet du något om hur de andra projektledarna arbetar? (Följdfråga om vad som gör att 
andra lyckas eller inte lyckas) 

Vilken feedback (synpunkter och reaktioner) får du i ditt arbete? Från vem och hur? 

Vad ser du som viktigt för att du ska känna att du utvecklas som projektledare? 



 b

Organisationsschema över Alfa Laval 
 

 

 
 

 

PROMAL-processen 
 


