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Sammanfattning: Kompetensutveckling är något som ofta förknippas med 
högskoleutbildad arbetskraft men i det här fallet riktas 
uppmärksamheten mot kompetensutveckling av 
produktionspersonal. Genom att skriva denna uppsats ville vi dels 
lyfta fram målgruppen produktionspersonal och dels adressera 
problematiken kring det konfliktteoretiska perspektiv som lätt 
uppstår vid kompetensutveckling. Detta eftersom företag vill få 
ut så mycket som möjligt av sin personal för att nå maximal 
ekonomisk vinst samtidigt som de ser behovet av 
kompetensutveckling. Vårt syfte blev således att utvärdera 
organisatoriska behov av kompetensutveckling för 
produktionspersonal, för att mot bakgrund av detta, identifiera 
och föreslå utvecklingsmöjligheter. För att få en djupare 
förståelse för företaget och framför allt produktionen, valdes en 
traditionell kvalitativ forskningsstrategi där intervjuer och 
dokumentinsamling användes. Detta för att tydliggöra de 
organisatoriska och anläggningsspecifika behoven samt vilka 
kompetensutvecklingssystem som används idag. Empirin visade 
att det i dagsläget inte finns något komplett system för 
kompetensutveckling, vilket resulterade i forskningsbaserade 
förslag såsom modeller för praktisk och utvecklande 
kompetenskartläggning samt en modell för avstämning av 
individuell kompetens. Vidare föreslogs mer generella åtgärder 
för att ytterligare utveckla och höja kompetensen hos personalen. 
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Förord 
Vi fortsätter att lära hela livet och det livslånga lärandet har blivit ett välkänt och 
välanvänt begrepp. Även efter avslutad skolgång, när vi börjat arbeta fortsätter vi att 
utvecklas på olika sätt och just viljan att ständigt utvecklas och lära nytt, ligger i 
människans natur. Därför blir det också viktigt att vi fortsätter att lära oss nya saker 
genom hela vårt yrkesliv. Detta behöver inte alltid innebära att gå en kurs eller 
utbildning utan vi lär ständigt i vår vardag och på våra arbetsplatser genom både 
formella och informella kanaler. Det viktigaste blir snarare att vi lär istället för hur vi 
lär och att detta omfattar alla individer på ett företag. 

Både i media och inom forskningsvärlden debatteras utbildning och utveckling frekvent 
men ofta handlar dessa debatter bara om tjänstemän. Produktionspersonal är sällan en 
grupp som adresseras eller hamnar i fokus när det gäller kompetensutveckling. Även vi 
upplevde att denna grupp prioriteras bort till fördel för andra, mer ”synliga” grupper 
inom företag. När företag skall satsa på utveckling av personal hamnar ofta ekonomin i 
fokus istället för humankapitalet och företaget försätter sig i ett svårt dilemma där de 
måste finna balans mellan dessa. Med uppsatsen ville vi undersöka och lyfta fram 
problematiken kring dessa dilemman och eftersom det sedan tidigare fanns ganska lite 
forskning inom området, fann vi det intressant och spännande att vidare få undersöka 
detta och komma med konkreta förslag till utveckling.  

Eftersom vårt samarbetande företag under de senaste två åren växt och expanderat 
väldigt snabbt, hade deras kompetensutveckling inte varit något som prioriterats. Detta 
ville de ändra på genom att vi tillsammans med dem, fick möjlighet att undersöka, 
utvärdera och komma med förslag till utveckling av deras nuvarande 
kompetensutvecklingssystem. Vårt syfte med uppsatsen blev således att utvärdera 
organisatoriska behov av kompetensutveckling för produktionspersonal, för att mot 
bakgrund av detta, identifiera och föreslå utvecklingsmöjligheter. Våra förslag till 
utveckling skall dock endast ses som just förslag och företaget bör sedan välja hur, var, 
när och för vem de vill implementera dessa. 

Tack 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vårt samarbetande företag och de personer 
som tog sig tid för oss och som alla var genuint intresserade av att kunna bidra till 
uppsatsen och till att utveckla personalen. Vidare vill vi tacka vår handledare, Glen 
Helmstad, som genom hela vårt arbete varit ett enormt stöd och ett fantastiskt bollplank 
och har därigenom hjälpt oss att växa och utvecklas som forskare. Sist men inte minst, 
vill vi ge ett varmt och kärleksfullt tack till våra familjer som på olika sätt ställt upp för 
oss under arbetets gång. 
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Inledning 
The purpose of learning is growth, and our minds, unlike our bodies, can continue 
growing as we continue to live. - Mortimer Adler 

Att organisationer och dess individer ständigt behöver lära och utvecklas, råder det inget 
tvivel om. Det är snarare en fråga om hur, när och för vem lärande och 
kompetensutveckling skall ske. Det är inte självklart och det finns ingen färdig manual 
som talar om hur lärprocesser bäst kan influeras och kanaliseras ut i en organisation. 
Trots de svårigheter som finns, är det viktigt att ta sig igenom dem och se potentialen 
samt de vinster som kan uppkomma genom kompetensutveckling (Probst & Büchel, 
1997). 

I vår globaliserade värld är den industrialiserade sektorn i ständig förändring, inte bara 
för tjänstemännen inom industrin utan även för personalen i de producerande enheterna. 
Med vår ständigt växande teknikutveckling kan företag hamna i dilemman när de inser 
att deras personal saknar kompetens för nya tekniska lösningar som företaget vill införa. 
Detta blir då ett hinder som i många fall begränsar företagets teknikutveckling och 
därmed deras produktivitetsökning. Vidare kompetensutvecklas personer med låg 
formell utbildning i lägre grad i arbetslivet än de som har en hög formell utbildning och 
många gånger har individer med kort utbildning ensidiga och innehållsfattiga 
arbetsuppgifter, vilket inte ger utrymme för utveckling och lärande. Diskrepansen 
mellan de höga kvalifikationskraven och den relativt låga formella utbildningsnivån 
som finns inom många svenska industribranscher, kan ses som ett mått på den 
kompetens som anställda måste skaffa sig utanför utbildningssystemet. (Ellström, 
1992). 

Det finns ett antal definitioner av kompetens från olika författare, där vi i denna uppsats 
valt Ellströms (1992) definition, som vi menar på ett bra och innehållsrikt sätt, beskriver 
vad kompetens är”…en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext.” (Ellström, 1992, s.21). Vidare menar vi att 
kompetensutveckling i vår kontext är en eller flera medvetna insatser, utförda av 
arbetsgivaren, medarbetaren eller de båda, för att utveckla medarbetarens kompetens. 
Vår tolkning av kompetensutveckling kan tydliggöras ytterligare med hjälp av Larsson 
(1996), som menar att organiserad utbildning och utveckling i högsta grad samspelar 
med vardagen.  Det livslånga lärandet består av både organiserad utbildning och 
vardagslärande och dessa är inte separerade från varandra.  

Företaget vi valde att samarbeta med har en av sina anläggningar i Lund, vid vilken vi 
kom att förlägga vår undersökning och utvärdering. Företaget, som är inom 
förpackningsbranschen, producerar kartongförpackningar samt tillhandahåller maskiner 
för förpackningslösningar. Det är ett globalt företag med 15 produktionsanläggningar i 
Europa, en personalstyrka på totalt 1 750 personer och en omsättning på 339 miljoner 
euro. På anläggningen i Lund arbetar cirka 140 personer, varav cirka 100 personer i 
produktionen.  
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Syfte och frågeställning 

Teorin om humankapitalet innebär att utbildning i ett samhälle motiveras genom att 
vara en investering i det mänskliga kapitalet. Utbildning ses då som något som 
samhället och individen investerar i för framtiden och inte som en ren konsumtionsvara 
(Gustavsson, 1996). Dock är det så att organisationer i stort ser kompetensutveckling 
som ett företagsekonomiskt problem. Om de har denna syn på humankapital tenderar 
kompetensutveckling att endast ge kortsiktiga vinster. Personal utbildas ofta med en 
snäv nyttoinriktning, det vill säga att organisationen vill ha ut snabb och maximal 
ekonomisk effekt. Detta är en problematik som vi valt att angripa ur ett pedagogiskt 
perspektiv med en konfliktteoretisk infallsvinkel istället för en konsensusteoretisk. Med 
denna uppsats vill vi signalera en medvetenhet kring konflikten och behovet av att finna 
balans mellan det företagsekonomiska och pedagogiska perspektivet. 

Med konfliktteoretisk infallsvinkel menar vi att vi i högre grad ser motsättningar än 
harmoni när kompetensutveckling ställs i ett företagssammanhang. Exempel på dessa 
kan vara utbildningsinsatser i förhållande till kortsiktig ekonomisk förlust och 
arbetsrotation i förhållande till att de med mer eftertraktade arbetsuppgifter inte vill dela 
med sig av dessa. Vi menar dock att konflikter inte behöver vara något negativt, snarare 
det motsatta. Konflikter driver utveckling genom att resultatet av konflikterna leder till 
något nytt (Alm & Palme, 2008). Exempel på detta kan vara att när en ny maskin 
införskaffas skapas en konflikt mellan befintlig och önskvärd kompetens. Genom detta 
tvingas personalen till utveckling för att kunna upprätthålla produktionen vilket leder till 
att personalen kompetensutvecklas. 

Vi är medvetna om att det konflitteoretiska perspektivet som ett sociologiskt 
macroperspektiv inte i högre grad har någon bäring i dagens forskarvärld. Vi menar 
dock att vi vid undersökningen av ett begränsat samhälle (vårt företag) kan ha stor nytta 
av det konfliktteoretiska synsättet. Vanligt för tidiga konfliktteoretiker, som exempelvis 
Marx, var att sätta upp ett definitivt slutmål och ett visst antal variabler (konflikter) som 
leder fram till detta mål. Detta, något förenklade synsätt på samhället, menar vi kan 
hjälpa oss att analysera vårt problemområde då vi behöver begränsa oss till ett visst 
antal variabler för att förklara och bygga upp det system vi presenterar i uppsatsen (Alm 
& Palme, 2008). 

En annan fråga som vi ville adressera, var problematiken kring produktionspersonal 
som i låg grad kompetensutvecklas. Genom forskning vi tog del av tydliggörs att denna 
målgrupp ofta åsidosätts vid kompetensutveckling. Detta eftersom det finns ett konstant 
krav på produktionspersonal att uppehålla effektiviteten i produktionen och då ges inte 
tid till utveckling. (Ellström. 1996) 

Vårt syfte blev således att med ett pedagogiskt perspektiv utvärdera organisatoriska 
behov av kompetensutveckling för produktionspersonal, för att mot bakgrund av detta, 
identifiera och föreslå åtgärder som kan leda till förbättring och utveckling av 
organisationers system för kompetensutveckling.  
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Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet 
Strävan har varit att upprätthålla en hög forskningsnivå genom hela uppsatsen, vilket i 
teorikapitlet gjorts genom att använda forskningsmässigt vedertagna källor inom det 
pedagogiska och i viss mån det företagsekonomiska forskningsområdena. Där 
vedertagna, och för ämnet relevanta källor, varit svåra att finna har i viss mån äldre 
litteratur använts. Trots åldern på vissa källor har de ansetts relevanta för uppsatsen 
eftersom dess innehåll står sig än idag samt att vissa författare anses vara framstående 
inom sitt område i Sverige. 

Det ses idag som en självklarhet att vi fortsätter att lära även efter avslutad skolgång och 
lärandet betraktas numera som en livslång process. Trots att det råder en stor enighet om 
att individer skall fortsätta utvecklas och lära ute i arbetslivet, skapas det ofta 
motsättningar kring hur, vad och när detta skall ske och inte minst – för vem. Det blir 
ofta en maktkamp mellan motsättningar som exempelvis värdet av att satsa på att 
utveckla en specifik befattningsinriktad kompetens kontra en bred allmän kompetens, 
informellt lärande i det dagliga arbetet kontra formell personalutbildning, eller 
kompetensutveckling för vissa enskilda individer kontra satsningar på större grupper 
och avdelningar. Här måste beslutsfattarna bestämma sig för vilken nivå på lärandet 
som eftersträvas och vad företaget men även individen kan få ut av 
kompetensutvecklingen (Ellström, 1992). 

Livslångt lärande innebär återkommande kompetensutveckling, detta uppnås delvis 
genom att företagen skapar utvecklingsmöjligheter och gynnsamma lärmiljöer. Men 
även om en arbetsgivare ser till att förutsättningar för utbildning och utveckling finns, är 
det ofta de som redan har mycket utbildning som får ytterligare mer. Denna tendens har 
funnits länge och verkar vara svår att ändra på och ”den som skriker högst, får mest”, 
verkar vara den regel som gäller på många arbetsplatser. Detta bidrar till en social 
ojämlikhet där det blir svårt att nå de utbildningsmässigt underprivilligerade grupperna. 
De arbeten som är högt placerade i hierarkin är oftast de arbeten som kräver att 
individen skall vara mångfacetterad och kunna hantera ett stort antal arbetsuppgifter. 
Detta ger därmed dessa individer större möjligheter till utbildning och personlig 
utveckling. Ju lägre ner i hierarkin som en viss tjänst placeras, ju färre utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter erbjuds. Det är också troligt att de utbildningsmässigt 
underprivilegierade grupperna har svårare att motiveras till att gå en formell utbildning, 
det vill säga att ”gå tillbaka till skolbänken”, eftersom detta för många är fyllt med 
dåliga minnen och en förlorarroll, något de har fått nog av tidigare i livet. För dessa 
individer är återkommande formell utbildning inget alternativ utan de behöver istället få 
lära i den miljö de arbetar och verkar i och där arbetet blir ett alternativ och komplement 
till formell utbildning. Det är viktigt att komma ifrån tankesättet att utbildning bara sker 
i skolan eller i planerade undervisningssituation, här kan det istället bli aktuellt med att 
inhämta kunskap i vardagslivet och i själva arbetet. Om de utbildningsmässigt 
underprivilegierade grupperna får lära i arbetssituationen så att de upplever detta som 
något positivt, kan de senare få motivationen att återvända till formell utbildning. För 
utbildningskraven kommer inte att minska utan snarare öka och dagens 
yrkesverksamma måste vara beredda på att utbilda och återutbilda sig flera gånger under 
sin yrkeskarriär (Moxnes, 1995). 
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Ellström (1996) menar att produktionspersonal i stor del har åsidosatts vid 
kompetensutveckling eftersom de ofta har ett konstant krav på sig att uppehålla 
effektiviteten i produktionen. Vidare skriver Ellström att lärande och arbete inte bör 
vara något som hålls separerat. Genom att det sker i direkt koppling till det dagliga 
arbetet kommer lärande ses som en naturlig del av vardagen och det blir inte i lika hög 
grad något människor ställer sig frågande till. Något som ytterligare stödjer Ellströms 
argument är SCB:s utbildningsstatistiska årsbok (se tabell 1) där det tydligt visas hur 
LO-anställda i lägre grad utbildas än de som är knutna till organisationer som i stort har 
tjänstemän som sina medlemmar. 

Tabell 1.  
Utbildningsgrad av fackligt anslutna i tre centralorganisationer 

Facklig huvudorg. 2001 2002 2003 2006 2008 

LO             

Totalt  Antal  561 000  566 000  555 000 581 000 550 000 

  Andel (%)  36 37 37 42 42 

Kvinnor Antal          266 000 

  Andel (%)      44 

Män  Antal          284 000 

  Andel (%)      40 

TCO             

Totalt  Antal  647 000  669 000  688 000  622 000  573 000 

  Andel (%)  62 62 62 63 59 

Kvinnor  Antal          348 000 

  Andel (%)      59 

Män  Antal          225 000 

  Andel (%)      58 

SACO             

Totalt  Antal  258 000  275 000  264 000  294 000  298 000 

  Andel (%)  69 63 63 66 66 

Kvinnor  Antal          167 000 

  Andel (%)      67 

Män  Antal          131 000 

  Andel (%)          64 

(Utbildningsstatistisk årsbok 2010: Tabeller. 2010. s.343) 

Kompetensbegreppet 

Begreppen kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande har en gemensam 
innebördskärna men de har även var för sig en specifik innebörd. De hänger ihop 
eftersom de alla tre förutsätter att man är kompetent för en viss uppgift, situation eller 
kontext. När det gäller kompetens, riktas uppmärksamheten både mot individens 
egenskaper och mot de krav och resurser som finns i omgivningen. Kompetens kan 
definieras som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext” (Ellström, 1992, s.21). Vidare är kvalifikation på samma sätt 
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som kompetens ett relationsbegrepp men med begreppet kvalifikation flyttas fokus från 
individen till arbetet (uppgiften) och de krav som detta ställer på individen. Med 
kvalifikation avses här ”den kompetens, som objektivt krävs på grund av 
arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av 
arbetsgivaren” (Ellström, 1992, s.29). Detta innebär att en individ mycket väl kan 
besitta kompetenser som inte krävs av arbetet eller efterfrågas av arbetsgivaren och 
omvänt kan arbetet efterfråga eller kräva vissa kvalifikationer för vilka individen saknar 
kompetenser. Slutligen ses yrkeskunnande som ett flerdimensionellt begrepp där ett 
vanligt sätt att definiera begreppet är i termer av ”de krav på intellektuella färdigheter 
(”cognitive skills”), som arbetet ställer” (Ellström, 1992, s.53). Vidare kan 
yrkeskunnande även definieras på följande fem sätt:  

1. Yrkeskunnande som formell kompetens (den kompetens som förvärvats genom 
formell utbildning och leder till betyg, diplom och liknande). 

2. Yrkeskunnande som reell kompetens (den faktiska kompetens en individ besitter 
för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete). 

3. Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens (den kompetens som individen besitter 
och som faktiskt kommer till användning i arbetet). 

4. Yrkeskunnande som krävs för arbetet (den kompetens som krävs för att utföra 
ett arbete på ett framgångsrikt sätt). 

5. Yrkeskunnande som efterfrågas (den kompetens som informellt eller formellt 
föreskrivs och efterfrågas för arbetet).  

(Ellström, 1992) 

Relationen mellan dessa fem kan ytterligare förklaras med nedanstående illustration. 

Figur 1. Relationen mellan olika typer av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s.38) 

Vad som krävs av personalen i en organisation eller verksamhet, det vill säga vilka 
kvalifikationskrav/kompetenser som ställs på individerna, bestäms av ett komplext 
samspel mellan verksamhetens teknologistrategi samt inre och yttre kontextuella 
faktorer. Med teknologistrategi menas här dels hur verksamheten utformat, infört och 
utnyttjat ny teknologi och dels hur de utformat verksamheten vad gäller 
arbetsfördelning och grad av formalisering. Inre kontextuella faktorer avser utbudet av 
kvalifikationer i verksamheten och dessa bestäms av tillgången på kvalificerad 
arbetskraft på den externa marknaden. Genom en rad strategier och åtgärder som 
exempelvis kompetensutveckling, kan verksamheten påverka det interna utbudet av 
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Kompetens Kvalifikation  

Efterfrågad 
kompetens 

Kompetens som 
arbetet kräver 



 6 

kvalifikationer och därmed uppstår ett samspel mellan verksamhetens strategier för 
kompetensutveckling och av inre och yttre kontextuella faktorer (Ellström, 1992).  

Som komplement till Ellströms modell samt för att ytterligare visa på den komplexitet 
som finns kring kompetens, har vi valt att kort nämna Klemp och McClellands (1986) 
kompetensdefinition som tydliggör fem karaktärsdrag hos en individ, inför en viss 
uppgift. Dessa är dels de generella, eller speciella kunskaper som används i yrket men 
även den fysiska och intellektuella begåvningen som individen har. Även personens 
karaktärsdrag spelar in tillsammans med hans eller hennes motiv och behov. Det femte 
och sista området som Klemp och McClelland tar upp är personens självbild inför den 
roll som han eller hon ser sig i på företaget samt hur effektiva de ser sig själva som i just 
den rollen. 

Lärande i arbetslivet 

Vår kunskap idag kan bli okunskap imorgon. 

               (Moxnes, 1995, s.42) 

Ellström (1992) har beskrivit lärande som ”relativt varaktiga förändringar hos en 
individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (s.67). Med detta 
menar Ellström att de varaktiga förändringarna är beroende av vad en individ lär, det 
vill säga vilka förändringar av individens kompetens som sker samt vilken förändring 
av inre och yttre beteenden som inträffar. Den del av beskrivningen som handlar om 
individens samspel med sin omgivning, handlar om hur en individ lär, det vill säga 
genom bland annat formellt eller informellt lärande. Här menar Ellström att det formella 
lärandet till största delen består av kurser och utbildningar av olika slag, medan det 
informella lärandet består av det så kallade vardagslärandet. Just vardagslärandet 
betonar Ellström som en viktig del i det livslånga lärandet och i det lärande vi genomgår 
i arbetslivet. Vidare menar han att samspelet mellan individ och omgivning 
karakteriseras av att individen genom medvetna och omedvetna handlingar, försöker 
påverka och forma sin omgivning utifrån vissa mål. På detta sätt får individen, genom 
sina handlingar, kontroll över omgivningen men dessa handlingar kan också leda till 
konsekvenser som kontrollerar individen. Sammantaget menar Ellström att lärande i 
arbetslivet aldrig är förutsägbart eller oproblematiskt. Hur och vad någon lär, beror på 
många faktorer och omständigheter som ibland även är utanför den enskilda individens 
kontroll. 

Oavsett vilka mål som sätts upp för varför individer skall utbildas, är det slutgiltiga 
målet för lärandet oftast inte själva kunskapen som inhämtas, utan istället de förmåner i 
form av intressantare arbetsuppgifter, högre lön eller bättre livskvalitet. Moxnes (1995) 
ser tre huvudområden för utbildning och dessa är: 

• Inhämta kunskaper, tekniker och metoder som är nödvändiga för att kunna delta 
i arbetslivet. Här återfinns de konkreta och nära målen för utbildning både av 
tekniskt och socialt slag. 



 7 

• Att lära arbetstagarna att lära; det betyder i praktiken ofta förmåga och mod att 
ställa frågor och ge sig i kast med problem som ingen på förhand har något svar 
på. I detta ligger också förmåga att bestämma vad som är relevant information, 
att själv ta ansvar för en utveckling snarare än att bara anpassa sig till vilken 
förändring som helst. 

• Att få insikt i hur samhället fungerar, och vilka krafter som verkar i ens 
omgivning. 

(Moxnes, 1995, s. 42) 

Den sista punkten är särskilt viktig för människor som sitter i positioner som ger dem 
stora möjligheter att ändra eller initiera utveckling. Framför allt är det viktigt att 
individer med mycket inflytande, har förståelse för hur olika förhållanden inom 
organisationen hänger samman och påverkar varandra. Dessutom är det väsentligt att se 
och förstå det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan organisation och samhälle. Just 
därför behöver ledare lära sig förstå hur organisationen fungerar och hur den och dess 
individer kan förändras. Detta tredje område som Moxnes nämner, kan också ses som 
en målsättning inte bara för de överprivilegierade grupperna utan även för de 
underprivilegierade utbildningsgrupperna i samhället. Då sätts inte någon grupp före en 
annan och utbildningsklyftorna kan på sikt minskas (Moxnes, 1995). 

Lärdilemman i arbetslivet 

Backlund, Hansson och Thunborg (2001) menar att människors och organisationers 
lärande blir allt viktigare i en miljö där flexibilitet och innovationskraft är avgörande för 
konkurrenskraft och produktivitet. Lärande i arbetslivet har blivit en förutsättning för att 
organisationer ska kunna utvecklas och frågor kring hur vi lär, när vi lär och om arbetet 
stärker eller hindrar lärande har blivit viktiga frågor i dagens arbetsliv. 
Informationstekniken har skapat nya och revolutionerade förutsättningar för överblick, 
inflytande och deltagande i företagets verksamhet, både vad gäller detaljer och helheten. 
Men dessa nya förutsättningar kan också skapa problem och dilemman för att lära och 
utvecklas i arbetslivet. Dagens tekniska lösningar förmår inte tillräckligt att utlösa den 
potential som tekniken har för att stödja människor i produktivt arbete. Därför har det 
blivit allt viktigare att kunna integrera arbete och lärande, inte bara för att kunna klara 
av vissa uppgifter utan även för att kunna förstå grundläggande förutsättningar för 
arbetsprocessen och på så sätt förstå och kunna utveckla helheten i verksamheten. 
Dilemman ses ofta som ett negativt och laddat ord som innebär något problematiskt 
men Backlund, Hansson och Thunborg menar att det även kan ses som något positivt, 
en ”kittling” inför en möjlig lösning, en förutsättning för något nytt, ett lärande. 

Ett perspektiv av lärdilemman är att det ses som en utgångspunkt för att uppnå 
konsensus kring beslut som rör lärande medan ett annat perspektiv istället utgår ifrån att 
lärdilemman alltid är konfliktfyllda resultat av lärande. En fråga som Backlund, 
Hansson och Thunborg (2001) ställer, är om dessa två perspektiv är varandras motsatser 
eller om lärande kan ses som en dialektisk process där lärdilemman utgör grunden för 
nytt lärande i vardagen. De menar att denna syn på utveckling i så fall skulle kunna öka 
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förståelsen för skillnader mellan perspektiven och även kunna ligga som underlag för 
diskussion om framtidens arbetsliv. 

För att förverkliga företagets visioner och mål om lärande på arbetsplatsen där det 
löpande sker ett utvecklingsarbete som fokuserar på rätt saker, måste ledningen ha 
förmågan att kunna organisera företaget så att ett klimat för lärande gynnas och 
utvecklas. Följande faktorer kan därför underlätta utvecklingen av en verksamhet i 
riktning mot en lärande arbetsplats: 

• att det finns klara och tydliga mål och visioner för förändringsarbetet; 

• att förändringsarbetet bygger på en hög grad av delaktighet från berörda parter 
samt att det finns tid och rum (arenor) för arbete med utvecklingsfrågor; 

• att ledningen på olika sätt aktivt stödjer förändringsarbetet; 

• att det finns en kultur i organisationen som främjar lärande. 

(Ellström, 2001 s.33) 

Vidare menar Ellström (2001) att det finns en rad andra viktiga faktorer att beakta och 
fundera kring. En av dessa är betydelsen av delaktighet från såväl företagets ledning 
som medarbetarna och då inte bara i förankringen eller genomförandet av en förändring, 
utan även delaktighet i den planerings- och beslutsprocess som leder fram till 
förändringen. En annan faktor är betydelsen av ledningsstöd där ledningen har en 
central roll för att stödja utvecklingsprocesser och för att göra nödvändiga 
resursmässiga prioriteringar. Ledningen, då inte bara de personer som sitter i företagets 
ledning utan även exempelvis projektledare, är de som på olika sätt kan ställa krav på att 
en förändring skall ske och ge den legitimitet för att bidra till en allmän prioritering av 
förändringsarbetet. En tredje faktor är betydelsen av en vardagskultur inom företaget 
som främjar lärande och förnyelseförmåga. Detta kan ske genom att betona vikten av att 
ta egna initiativ och även vissa risker samt att uppmuntra medarbetarna till kritisk 
prövning av vedertagna ”sanningar” och osynliga informella regler som finns i 
företagskulturen. För att uppnå en sådan kultur, menar Ellström att det är viktigt att 
balansera mellan graden av heterogenitet vad gäller värderingar, personlighet och 
kompetens med graden av homogenitet för att motverka likriktning i tankesätt och 
beteendemönster inom företaget. Det finns även en svår balansgång mellan det 
individualistiska och det kollektiva där det inte är gynnsamt om det blir en övervikt åt 
det ena eller andra hållet eftersom det kan skapa privata utvecklingsinitiativ å ena sidan 
och alltför mycket likhetstänkande å den andra sidan. 

Att lära kollektivt 

Döös, Wilhelmsson och Backlund (2001) beskriver det kollektiva lärandet som en 
gemensam process där individer lär genom att interagera och kommunicera med andra. 
Summan av deras prestationer blir då oftast större än vad en av de inblandade ensam 
hade kunnat åstadkomma. Detta mynnar ut i en gemensam och likartad förståelse av 
något visst och därav skapas också en gemensam kompetens. Det kollektiva lärandet 
uppstår via samspel, dialog och reflektion där dialogen bildar kedjor som leder till 
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berättande, gemensam reflektion och gemensam avsikt som i sin tur leder fram till 
gemensamma verklighetsbilder och handlingsgrunder. Vidare menar Döös, 
Wilhelmsson och Backlund att det blir viktigt att inte bara samtala tillsammans utan att 
även göra saker tillsammans, där görandet bör uppmärksammas som betydelsefullt för 
att uppnå ett kollektivt lärande. Andra viktiga ingredienser är att se varandra i aktion 
och se resultat och konsekvenser av vad andra gör och ta lärdom av detta. Om 
medarbetare hellre ser sitt arbete som individuellt och självständigt än som en del i ett 
teamarbete, kan detta istället hindra det kollektiva lärande och synergieffekter och 
effektivt teamarbete kan gå förlorat.  

Bengtsson och Berggren (2001) drar paralleller mellan kollektivt lärande och 
produktionsverksamhet genom att illustrera detta som ett träd. Det som finns ovan jord, 
det vill säga stammen och lövverket, utgör det synliga i produktionen såsom maskinpark 
och produkter medan rotsystemet under mark utgörs av intellektuella förmågor som det 
alltför sällan tas hänsyn till. De menar att det viktigaste i en modern 
produktionsanläggning inte är själva maskinparken även om den är mest synlig, utan de 
kunskapsmässiga rotsystem som är knutna till maskinutrustningen, som exempelvis 
handlar om förmågan att samarbeta mellan produktion och produktutveckling eller 
förmågan att systematiskt höja den tekniska nivån. Bengtsson och Berggren menar 
alltså att det handlar om ett nytt sätt att se på produktion och dess personal som en 
kunskapsfabrik där även de kunskaper och förmågor som finns under jorden, i själva 
rotsystemet, tas tillvara och att det inte bara fokuseras på de självklara och synliga 
delarna. 

Skapande eller återvinning av kunskap 

En viktig fråga är om och hur kunskap, som utvecklas i ett sammanhang kan återföras 
och återanvändas i ett annat sammanhang. (Stymme, 2001, s.197) 

Hur kan kunskap om nya produkter överföras från en utvecklingsavdelning till en 
produktionsavdelning? Hur kan företagets etablerade kunskap överföras till personalen? 
Det är några av frågorna som Stymme (2001) ställer sig när det gäller överföring av 
kunskap mellan olika enheter eller individer i en verksamhet. Han menar att om företag 
fullt ut kan överföra och återanvända kunskap, utan att behöva uppfinna hjulet på nytt, 
får de stora försprång gentemot nyetablerade konkurrenter. Vidare menar han att 
forskning i industriella sammanhang, tydligt visar att för varje gång en individ utför en 
viss arbetsuppgift eller löser ett problem, blir denne kunnigare. Dessutom förbättras 
lärandet om en viss systematik iakttas och om bra instruktörer används. Vidare visar 
denna forskning att just sådana läreffekter också förekommer för arbetsgrupper och till 
med för hela fabriker. 

Det är inte helt självklart hur ett företag på bästa sätt kan hitta balans mellan att utveckla 
ny kunskap och att utnyttja och återanvända befintlig kunskap. Enligt Stymme (2001) 
borde dock det bästa sättet vara att blanda lärande och kunskapsåtervinning, men 
okunskapen kring vad som är den bästa lösningen försätter ofta chefer och andra som 
skall styra en kunskapsintensiv verksamhet, i ett dilemma. Dessutom kostar lärande och 
ju mer komplicerad kunskapen är, desto mer ökar kostnaden. Dock menar Stymme, är 
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det viktigt för ett företag att kunna se de långsiktiga fördelarna med utveckling och 
överföring av kunskap. Detta eftersom kunskapen bidrar till att göra nytta för företaget 
och dess kunder, ett så kallat organisatoriskt lärande uppstår, vilket i slutändan leder till 
verksamhetens fortsatta framgångsrika expansion. Vidare skriver Stymme att för att 
minimera kostnader bör företaget generalisera kunskapen för att på så viss kunna 
återanvända den, utan att de nya användarna måste gå igenom hela den långa och 
kostsamma processen av lärande genom lång erfarenhet. 

Genom en studie av tre företag har Stymme (2001) kommit fram till en rad slutsatser 
angående problematiken kring lärande och kunskapsåtervinning. En av de kanske mest 
framträdande slutsatserna var, betydelsen av kontexten och under vilka omständigheter 
kunskapen hade bildats. Det visade sig att det var avgörande att kunskapen hade bildats 
under samma förhållanden och i samma kontext som den senare skulle återanvändas i. 
Genom studien kunde han nämligen se att system hade förändrats och komplexiteten 
ökat, vilket innebar att företagen skulle behöva omorganisera och komplettera den 
ursprungliga kunskapen för att den skulle fungera optimalt i sin nya kontext. Med detta 
kom Stymme fram till att tillämpningssituationen aldrig kan vara identiskt med 
skapandesituationen. Därför menar han att det inte räcker att bara kopiera tidigare 
lösningar, utan en viss anpassning till den nya situationen måste göras. 

En annan slutsats var att de sociala nätverkens betydelse för återanvändning av kunskap, 
spelade en avgörande roll för kunskapsförmedlingen i alla tre företagen i studien. I och 
med detta menar Stymme (2001) att nätverk blev viktigare än organisatoriska strukturer. 
Detta eftersom nätverkens funktion var att överskrida organisatoriska gränser som var 
satta av de organisatoriska strukturerna och att möjliggöra kontakter med andra 
avdelningar och företag. 

Vidare kom Stymme (2001) fram till att det mest kostnadseffektiva sättet att överföra 
kunskap och lösningar till nya situationer och personer, var genom databaser i vilka 
information om existerande kunskap och lösningar fanns lagrade. Dock menar Stymme 
att det inte heller här är tillräckligt bara med olika system eller bruksanvisningar. 
Situationer med kunskapsöverföring kräver alltid en viss lärprocess som givetvis kan gå 
snabbare än vid utvecklande av helt ny kunskap, men processen kräver ändå en viss 
hjälp och ett visst stöd från mer erfarna individer inom organisationen. På detta sätt kan 
kunskapen situationsanpassas till just det problem som den lärande upplever vid ett visst 
tillfälle. 

Stymme (2001) kunde genom sin studie även se att lärandet underlättades när det fanns 
inslag av lagarbete samt kommunikation mellan grupper och specialiteter i 
kunskapsöverföringen. Avslutningsvis menar Stymme att återanvändning av kunskap 
innebär lärande eftersom den återanvända kunskapen är ny utifrån mottagarens 
perspektiv. 
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Kompetensutveckling 

Ellström (1992) menar att utveckling av personal har fått en allt mer ökande och 
avgörande betydelse för den ekonomiska och teknologiska utvecklingen i arbetslivet i 
takt med att ”informations- och kunskapssamhället” växer. Det ställs krav på förnyelse 
och produktivitetshöjning vilket skapar en allt mer komplicerad och komplex bild av 
vad kompetensutveckling verkligen är och bör innehålla. Eftersom det dessutom finns 
relativt lite forskning på vilka konkreta resultat kompetensutveckling verkligen ger, 
menar Ellström att den idealiserade och positiva bilden ibland kan bli snedvriden och 
inte stämmer överens med verkligheten. Dock menar han att det finns en strävan och 
önskan från såväl politiker och samhälle som organisationer och individer om att på 
olika sätt utveckla personal i arbetslivet. Därför, menar Ellström, blir det så viktigt att 
skapa en gemensam politik för kompetensutveckling i arbetslivet som är en samverkan 
mellan det offentliga utbildningssystemet och den personalutbildning som äger rum i 
företag och myndigheter. 

Som nämnts tidigare har vi valt att definiera kompetensutveckling som en medveten 
insats, utförd av arbetsgivaren, medarbetaren eller de båda, för att utveckla 
medarbetarens kompetens. Dessa insatser kan vidare definieras med hjälp av Ellströms 
förklaring: 

(a) rekrytering, befordran och personalrörlighet; 

(b) formell och icke-formell utbildning av personal […]; 

(c) olika former av verksamhets- eller organisationsförändringar 

(1992 s.16) 

Ellström (1996) har tolkat kompetensutveckling både som organisatoriskt och 
individuellt utvecklande insatser. Vi har dock i denna uppsats valt att se det i högre grad 
som individuellt utvecklande insatser eftersom uppsatsens syfte till större del handlar 
om att utveckla den befintliga personalen inom de arbetsområden de redan har. Därför 
blir Ellströms punkt a och även i viss mån punkt c, i vårt fall, mindre relevant, men vi 
håller dock med honom om den generella definition han gör. 

I Ellström (1992) diskuteras utifrån vilka behov, önskemål och krav som 
kompetensutveckling kommer till. Ellström menar att det dels finns individuella behov 
och dels företagets behov att ta ställning till. Utöver dessa påverkar yttre faktorer från 
omvärlden som ytterligare ställer krav på vilken form av kompetensutveckling som 
skall ske. Ellström poängterar dock att det är viktigt att titta på vad själva 
arbetsuppgifterna kräver och inte bara kompetensutveckla individer utifrån deras egna 
önskemål och krav. Annars riskerar företaget att under- eller överutveckla personalen. 
Ofta är det också en konflikt mellan vad individen vill och vad företaget behöver. Här 
menar Ellström att det blir angeläget att finna balans mellan dessa båda för att såväl 
företag som medarbetare skall känna sig nöjda, motiverade och känna glädje och lust i 
sitt arbete för att i slutändan orka och vilja prestera. 
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Behovsanalys och kompetenskartläggning 

Ellström (1992) menar, som tidigare nämnts, att begreppen kvalifikation och kompetens 
är bryggan mellan individen och arbetet då kvalifikation enligt honom definieras på 
följande sätt: ”…den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgiftens 
karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren” (s.29). En 
anställd kan alltså ha en lång rad kompetenser men för den saken skull behöver han eller 
hon inte vara lämpad för arbetet då det är kvalifikationerna som definierar vilka 
kompetenser som krävs för arbetet. Ellström menar vidare att om de kvalifikationer som 
efterfrågas av arbetsgivaren utformar kompetensutvecklingsinsatser, finns det en risk att 
dess mål inte speglar verkligheten. Istället menar Ellström att dessa kvalifikationskrav 
bör ställas utifrån vilket arbete som faktiskt skall utföras, detta eftersom kompetensen 
som efterfrågas från arbetsgivaren inte alltid är densamma som den kompetens som 
faktiskt krävs av arbetet.  

Spenner (1985) beskriver tre tillvägagångssätt för att definiera olika kvalifikationer, 
Nonmeasurement strategy, Indirect measurement strategy samt Direct measurement 
strategy. Nonmeasurement strategy grupperar olika tjänster och ger dem vaga 
kvalifikationskrav, exempelvis kan industriarbetare vara en grupp och tjänstemän en 
annan. Indirect measurement strategy använder kringliggande variabler hos 
arbetsgruppen, såsom formell utbildning, för att definiera kvalifikationskraven. Detta 
menar Spenner inte ger en sann bild av de faktiska kraven som arbetet ställer. Om 
Direct management strategy istället används, utvärderas alla dimensioner av ett yrke 
genom att alla moment som krävs i arbetet definieras på ett tydligt sätt. I likhet med 
Ellström (1992) menar Spenner att detta angreppssätt har flera fördelar. Dels på grund 
av dess segmentering, men även för att det är lätt att jämföra behov över tid och det är 
även relativt enkelt att verifiera att analysen stämmer överens med verkligheten 
eftersom varje enskilt moment kan kontrolleras. 

Ellström (1992) beskriver två olika typer av synsätt för att kartlägga kompetens. Han 
menar att det finns ett utvecklingsperspektiv där utgångspunkten ligger i vad individen 
har för kompetens och att individen då kan vara med och påverka och utveckla villkoren 
för sina arbetsuppgifter. Anpassningsperspektivet tar istället utgångspunkt i 
arbetsuppgifterna som i stort sätt är givna och där det varken är möjligt eller önskvärt 
för individen att förändra eller utveckla dem. Dock menar Ellström att det ena inte 
utesluter det andra utan genom att bygga på det anpassningsinriktade synsättet med ett 
utvecklingsperspektiv, har individen möjlighet att själv påverka sitt arbete utan att för 
den delen frångå arbetsuppgifternas art och vikt.  

Om utgångspunkten för kompetensutveckling läggs i utvecklingsperspektivet, innebär 
det två saker. För det första att beskriva och analysera individens faktiska 
handlingsutrymme i relation till en viss uppgift eller ett visst arbete samt vilka faktorer 
som avgör detta handlingsutrymme. På så sätt kan en beskrivning av ett arbetes 
kvalifikationskrav framträda. För det andra, måste individens förmåga att identifiera och 
utnyttja handlingsutrymmet, beskrivas och analyseras. Genom att kartlägga dessa två 
kan ett eventuellt gap mellan det faktiska handlingsutrymmet och det av individen 
upplevda handlingsutrymmet identifieras. Om ett sådant gap upptäcks, har 
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organisationen möjlighet att fylla ut det genom att exempelvis kompetensutveckla 
individen eller genom att öka alternativt minska dennes handlingsutrymme. Dessa 
åtgärder leder då till att individens kompetens och handlingsutrymme effektivt utnyttjas, 
vilket gynnar såväl organisationen som individen i fråga (Ellström, 1992). 

Neitzel (2006) presenterar en modell över hur ett arbete kan kartläggas genom att 
kategorisera det i områden, uppgifter samt moment. 

Figur 2. Hierarkisk kartläggning av en tjänst (Neitzel, 2006. s.4) 

Detta sätt att systematiskt kartlägga ett arbete stämmer överens med Spenners (1985) 
Direct measurement strategy. Neitzel (2006) menar att genom att kartlägga arbetet på 
detta sätt, underlättas arbetet med att definiera och utforma 
kompetensutvecklingsinsatser. Ett område (Duty Area) kan exempelvis vara en viss 
maskin medan en uppgift (Task) definieras som något som har en tydlig början och ett 
tydligt slut, det vill säga att en uppgift är isolerad, den är alltså inte beroende av någon 
annan uppgift. Ett moment (Element) är beroende av andra moment inom samma 
uppgift men inte av moment i andra uppgifter. På detta sätt menar Neitzel att 
organisationer enkelt och tydligt kan få en överblick av de specifika behov som finns i 
exempelvis en produktionsanläggning där olika områden, uppgifter och moment ingår. 
Genom att göra denna kartläggning, ser organisationen var kompetensinsatser behöver 
sättas in för att täcka upp eventuella kompetensgap och på så sätt få en effektiv och 
välfungerande produktion. 
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Att ta vara på humankapitalet 

Boud och Garrick har definierat humankapital på följande sätt: 

Human capital theory refers to the productive capabilities of human 
beings. Human capabilities are acquired at a cost and, in turn, command a price in 
the labour market – depending on how useful they are in producing goods and 
services. 

(1999 s.217) 

Vidare menar Boud och Garrick (1999) att humankapitalteorin alltid ställer kostnaden 
för en viss kompetensutvecklingsinsats i förhållande till den monetära förtjänsten av 
den. Detta menar de skapar attraktiva argument för att kompetensutveckla personalen 
men de menar samtidigt att detta skapar en problematik eftersom det inom 
humankapitalteorin alltid är den monetära drivkraften som leder till 
kompetensutveckling och att andra drivkrafter kommer i skymundan. 

Personalen utgör den viktigaste resursen, är ett ofta använt uttryck men i praktiken, i de 
allra flesta organisationer, är det sällan så utan där ges realkapitalfrågor större intresse 
och uppmärksamhet än humankapitalfrågor. Exempelvis är personalen helt osynlig i en 
balansräkning. Kanske hade det sett annorlunda ut om företagen istället redovisade de 
anställda som tillgångar i balansräkningen. Då skulle de satsningar som görs i 
hälsofrämjande, förebyggande eller rehabiliterande syfte, ses som investeringar som 
höjer humankapitalets värde och inte som idag – betraktas som rena kostnader 
(Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007). 

En annan intressant och viktig fråga är - i vilken utsträckning som personalen egentligen 
bidrar till organisationens resultat? Det finns av tradition en rädsla eller misstänksamhet 
mot att möta det ekonomiska beteendet i organisationer. Detta har många gånger 
bidragit till att företag inte genomfört bra och ibland även nödvändiga åtgärder som på 
olika sätt skulle kunna gynna personalen och då humankapitalet. Ofta underskattas 
dessa personalekonomiska kostnader, vilket i slutändan kan bli en betydligt dyrare 
kostnad än om företaget hade vågat göra personalekonomiska kalkyler i ett tidigt skede. 
Vad många företag inte inser är att god hälsa och utveckling hos medarbetarna medför 
företagsekonomiska fördelar (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007). 

Synsätt på kompetensutveckling 

Det finns flera olika synsätt på hur kompetensutveckling bör genomföras, där Granberg 
(2004) har en generell syn och menar att kompetensutveckling på dess lägsta nivå, 
exempelvis att lära sig ett nytt moment i produktionen, såväl som vid större insatser, bör 
ske i ett antal steg som hela tiden återanvänds. Första steget innebär att ett nytt problem 
eller uppgift identifieras, därefter, i steg två definierar läraren i samspråk med 
deltagarna vad det är som behöver läras för att kunna hantera det nya problemet eller 
den nya uppgiften. Vid steg tre menar Granberg att det bör vara deltagarna som 
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utvecklar kunskapen medan läraren handleder dem i detta arbete. Slutligen, vid steg 
fyra, använder deltagarna den nya kunskapen och läraren både får och ger feedback till 
deltagarna. Granberg menar att arbetet inte slutar här utan återgår till steg ett för att 
utveckla kompetensutvecklingen med hjälp av den kunskap som fåtts genom det 
tidigare arbetet. På detta sätt menar han att det sker en utveckling, inte bara för den 
grupp som lärt sig något nytt utan även för hur kompetensutveckling skall ske inom 
organisationen i framtiden. 

Utvecklingens och produktionens logik 

Enligt Ellström (1996) finns det inom industrin ett behov av utvecklingsinriktat lärande, 
alltså ett lärande där problemidentifiering sätts i fokus i högre grad än i 
anpassningsinriktat lärande, där det är svaret på frågan som är det viktigaste. Givetvis 
finns det ett behov av att snabbt kunna lösa ett uppenbart problem men det är genom 
problemidentifiering som ett utvecklande sker. Ellström menar att båda lärandeformerna 
är viktiga och att de kan samleva växelvis. Han menar att utvecklings- och 
anpassningsinriktad lärandelogik kan delas in i två grupper, utvecklingens logik och 
produktionens logik. I utvecklingens logik läggs vikt vid tanke och reflektion, 
alternativtänkande, experimenterande och risktagande samt att en tolerans för olikhet, 
osäkerhet och felhandlingar finns.  

Produktionens logik lägger istället vikt vid ett effektivt och någorlunda rutinmässigt 
handlande där problem löses genom att givna regler och instruktioner används. De 
anställda skall arbeta enhetligt och likatänkande, vilket skall ge stabilitet och säkerhet. 
Produktionens logik behövs alltså för att hålla effektiviteten i industrin uppe men 
Ellström (1996) menar också att det är viktigt att ha en god kunskap inom 
produktionens logik för att på så sätt frigöra mental kraft till utvecklingens logik. 
Genom att i viss mån hänge sig åt produktionens logik skapas utrymme för 
utvecklingens logik som Ellström menar främjar lärandet. Taylorismen är ett tydligt 
exempel på en organisationsteori som i sin helhet använder sig av produktionens logik 
då ledningen endast vill att arbetarna skall utföra den uppgift de fått, på det sätt som de 
fått det beskrivet och att de skall göra det så snabbt som möjligt. De utvecklande 
delarna för produktionen i det tayloristiska synsättet sker av andra ”white colour 
workers” (Giddens, 2007). 

Ellström (1996) menar att det i viss mån krävs konflikter och otydliga mål för att driva 
det utvecklingsinriktade lärandet eftersom det då, om resurser och stöd ges, möjliggör 
innovation och tillåter nya tankesätt. Han menar dock att det anpassningsinriktade 
lärande då kan bli lidande eftersom möjligheter till strukturerad feedback kan försvåras. 
Vidare säger han att det i hög grad, hos de enskilda individerna, krävs motivation och 
engagemang till lärande ifall utvecklingsinriktat lärande skall skapas. Denna motivation 
grundar sig ofta i individernas tidigare erfarenheter av lärande, deras självkänsla samt 
deras uppfattade nytta av lärandet. Vidare menar Ellström att produktionens logik 
likställer gott lärande med snabbt lärande och han menar att detta inte är något problem 
vid inlärning av tämligen enkel kunskap men vid utvecklingsinriktat lärande kan inte 
detta likställas. Detta eftersom utvecklingsinriktat lärande strävar efter att individen 
skall finna och definiera problemet för att sedan lösa det, något som är långt mer 
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komplext än att endast lösa en given uppgift. Vid utvecklingsinriktat lärande krävs alltså 
större tidsresurser än vid produktionsinriktat. 

Norros (1995) stödjer Ellströms (1996) teori om utvecklingsinriktat lärande och har 
specificerat fem olika nivåer för hur en individ hanterar problem: 

1. Icke-hantering/undvikande – experter tillkalas för att lösa problemet. 

2. Rutinbaserade problem – välbekanta problem löses genom skrivna instruktioner 
men problemet analyseras inte. 

3. Inofficiell problemlösning – problemet löses genom att inte följa skrivna 
instruktioner men det uppmärksammas inte officiellt. 

4. Officiell problemlösning och förbättring – problemet skall lösas av personalen 
och de skall förbättra processen. 

5. Innovativ utveckling – personalen skall kontinuerligt och aktivt samarbeta, inte 
bara för att lösa problem utan även för att förbättra processen. 

Norros (1995) menar att det är fördelaktigt om en organisation ligger så nära steg fem 
som möjligt eftersom det främjar lärandet. 

Lean production samt det Tysk-Skandinaviska förhållningssättet 

En något motstridig ställning till utvecklingsinriktat lärande tar Adler och Cole (1993) 
som menar att det finns två huvudsynsätt för vilken typ av organisation som är mest 
effektiv för lärande i produktioner med någorlunda repetitiva inslag. Dels är det lean 
production som förespråkar specialiserade arbetsuppgifter och en viss arbetsrotation 
samt att arbetarna implementerar de specifika arbetssätten som bestämts. Adler och 
Cole benämner det andra synsättet som det Tysk-Skandinaviska och fokus sätts här på 
kraftigt förlängda arbetscykler och ökad känslan av hantverk i produktionen där det 
skall vara tydligt för de olika teamen hur de presterar. Detta menar förespråkarna 
humaniserar och demokratiserar arbetsplatsen. Adler och Cole menar att det Tysk-
Skandinaviska synsättet i första hand främjar individuellt lärande medan lean 
production i första hand främjar organisatoriskt lärande.  

Här kan vi dels se motsättningar men också vissa likheter med det som Probst och 
Büchel (1997) skriver om när det gäller individuellt respektive organisatoriskt lärande. 
De menar att individuellt lärande i längden kan leda till organisatoriskt lärande genom 
att företaget tar tillvara den kunskap och kompetens som individen har. Detta kan de 
göra genom att väl dokumentera och systematisera de arbetsuppgifter som en individ 
gör och framför allt, på vilket sätt individen genomför dessa, vilka av individens 
kunskaper och kompetenser som används, hur och varför. På så sätt kan individens 
kunskaper bevaras och replikeras samt finnas kvar i organisationen oberoende av om 
individen finns kvar där eller inte. På detta sätt, menar Probst och Büchel, att ett 
individuellt lärande leder till ett organisatoriskt lärande. Dock menar de att 
organisatoriskt lärande är unikt och både är kvalitativt och kvantitativt distinkt från 
summan av individuella lärprocesser och kan därmed inte jämställas med individuella 
lärprocesser och beteenden. Exempelvis besitter individer kunskap där vissa 
komponenter inte är kända eller tillgängliga för organisationen och dels kan 
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organisationer under lång tid spara kunskapskomponenter som inte längre finns 
närvarande i en individs minne. Därför kan en organisation ha såväl mer som mindre 
kunskap än summan av dess individer. Enligt Probst och Büchel kan den 
organisatoriska kompetensen överskrida den individuella när grupper utvecklar 
beteendemönster baserade på delade erfarenheter och upplevelser, som inte kan 
framkallas av enstaka individer. Ett exempel på detta är när medarbetare först 
individuellt får arbeta med en uppgift för att sedan samlas i grupp och presenteras sina 
respektive idéer. Därefter diskuteras nya förslag fram tillsammans i gruppen som 
slutligen leder till att gemensamt lösa ett problem och ta fram lösningar som ger 
företaget positiva resultat. I detta fall menar Probst och Büchel att summan av den 
enskilde individens ansträngningar inte ger lika bra resultat som summan av det 
gruppen kommer fram till.  

Vidare menar Probst och Büchel (1997) att det finns åtminstone tre villkor som måste 
uppfyllas innan ett individuellt lärande kan övergå i ett organisatoriskt, nämligen; 
kommunikation, transparens och integration. Det måste finnas en gemensam förståelse 
för hur kommunikationen ska ske och där både individer och organisation ”talar samma 
språk”. Men kommunikation är inte tillräckligt i sig själv utan för att den skall kunna nå 
ut till alla, måste den vara tillgänglig och transparent, det vill säga information, kunskap 
och värderingar måste finnas på en eller flera uttalade plattformar som alla känner till. 
Företagets medarbetare måste få tillgång till information om organisationens bakgrund, 
historik, mål, visioner och värderingar och denna information får inte vara undangömd 
eller svårtillgänglig. Det tredje villkoret som måste uppfyllas är integrationen av 
grupprocesser i organisationens system. Om individers kunskap skall kunna bli 
tillgänglig för hela organisationen, måste denna dokumenteras och struktureras väl för 
att stanna kvar inom organisationen och vara lättillgänglig för alla. Det måste helt enkelt 
skapas en brygga mellan individen och organisationen för att det individuella lärandet 
ska övergå i ett organisatoriskt och detta görs genom att uppfylla dessa tre villkor. 
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Från krav till utmaning 

Marsick och Watkins (1999) har genom en tabell beskrivit olika typer av 
kompetensutveckling:  

Tabell 2. 
Typer av kompetensutveckling 

(1999, s. 202. Egen översättning.) 

I modellen ovan är Instructional systems design att likna med produktionens logik och 
Action technologies med utvecklingens logik. Även Norros (1995) 
problemhanteringsmodell kan i viss mån placeras in i Marsick och Watkins (1999) 
definitioner av kompetensutveckling. Norros femte steg, innovativ utveckling, stämmer 
överens med Action technologies. 

Teorisammanfattning 

Idag kompetensutvecklas produktionspersonal inte i lika hög grad som tjänstemän men 
detta innebär inte att målgruppen är mindre viktig eller att mindre resurser skall satsas 
på dem (Ellström, 1996). Moxnes (1995) menar att det blir allt viktigare för arbetare 
inom industrin att inte bara besitta hårda kompetenser såsom formell utbildning, utan 
även exempelvis ha förmågan att interagera socialt, kunna samarbeta och ta egna 
initiativ. De dilemman och eventuella hinder som finns för lärande i arbetslivet behöver 
på olika sätt övervinnas för att ett livslångt lärande skall kunna utvecklas även i 
arbetslivet (Backlund, Hansson & Thunborg, 2001). Vidare har teorin presenterat flera 
synsätt på hur, när, varför och för vem kompetensutveckling bör ske och att det finns en 
rad tillvägagångssätt för att kompetensutveckla personal. Ellström (1992) poängterar 
vikten av att diskutera kompetensutveckling utifrån vilka behov, önskemål och krav 
som företaget såväl som individen har. Detta för att finna balans mellan företagets krav 

Modell Förklaring 
Instructional systems 
design 

Prestationskrav för individer och system identifieras och 
kompetensinsatser skapas för att fylla det fördefinierade gapet. 
Vinningen mäts sedan av förutbestämda kriterier. 

Andragogy Individer identifierar egna behov och mål med inlärningen för att 
maximera sina förmågor. Individuella lärandeplaner skapas. 
Inlärningen är ofta praktiskt lagd. Utvärdering görs i förhållande 
till både individens mål och organisationens. 

Informal and incidental 
learning 

Individer lär hela tiden genom att reflektera över sina handlingar. 
Lärande kan därför fokusera på hur underliggande antaganden 
skapar visst handlande. 

Action technologies Medarbetare samlas och använder verkliga problem och 
utmaningar som grund för lärandet. Handlande inom denna typ 
av lärande leder ofta till individ- och systemförändringar. 
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och individens behov och på så sätt få medarbetare att känna sig nöjda, motiverade och 
finna glädje i sitt arbete. 

Metod 
Vi har anlagt ett organisatoriskt perspektiv på kompetensutveckling, dels för att det 
skulle bli för omfattande att även väga in medarbetarnas perspektiv och dels för att vårt 
intresse av det valda problemområdet inte innefattade ett medarbetarperspektiv. Vi 
valde därför att föra intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen samt utföra 
dokumentinsamling av deras nuvarande system för kompetensutveckling. Som Cohen, 
Manion och Morrison (2007) menar är intervjuer ett bra verktyg när det finns behov av 
att få så fullständig information som möjligt när forskaren inte har särskilt stor 
bakgrundsinformation kring den data som skall insamlas. Eftersom vi inte hade några 
större förkunskaper om organisationen ansåg vi att intervjuer, som då gav oss möjlighet 
till spontanitet, behövdes för att vi skulle få en djupgående förståelse för produktionen, 
dess personal och organisationens nuvarande kompetensutvecklingssystem. Genom att 
vi använde oss av både intervjuer och dokumentinsamling kunde vi på ett flertal punkter 
jämföra det som sagts i intervjuerna och det som vi funnit i dokumenten och därigenom 
fastställa att de båda hade en hög validitet (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Andersson (2004) menar att valet av metod alltid måste vara underordnat syftet och när 
forskaren gör sitt metodval skall han eller hon i första hand utgå från det problem och 
de frågeställningar som skall belysas. Vi valde därför, utifrån vårt syfte; att med ett 
pedagogiskt perspektiv utvärdera organisatoriska behov av kompetensutveckling för 
produktionspersonal, för att mot bakgrund av detta, identifiera och föreslå åtgärder 
som kan leda till förbättring och utveckling av organisationers system för 
kompetensutveckling, vår metod med intervjuer och dokumentanalys eftersom vi ansåg 
att den bäst skulle kunna besvara vårt syfte samt ge oss den mest omfångsrika datan att 
bearbeta. 

Vidare menar Andersson (2004) att problemet ska vara undersökningsbart, vilket 
innebär att det upplevda problemet skall vara ett problem i verkligheten och att det 
utöver detta skall vara värt och möjligt att studera med vetenskaplig metodik och inte 
något som direkt kan åtgärdas med olika praktiska insatser. Genom grundliga inledande 
intervjuer med nyckelpersoner, kunde vi tidigt urskilja om det verkligen förelåg ett 
problem eller inte. Vi anser att det fanns ett problem och att det vi valde att undersöka 
och studera var ett område som organisationen verkligen behövde hjälp med för att 
komma vidare i sin utveckling av produktionspersonal. Andersson (2004) fortsätter med 
att betona vikten av praktiska aspekter innan undersökningen startar, som exempelvis 
att det finns tid och resurser samt att den teknik som behövs för undersökningen finns 
tillgänglig. Han menar alltså att forskaren bör sträva efter att vara så realistisk som 
möjligt när han eller hon väljer sitt undersökningsproblem. Här vägde vi fördelar mot 
nackdelar för att hitta rätt vinkling på vårt syfte och frågeställning samt att vi noga 
undersökte de resurser som fanns tillgängliga så att dessa skulle fungera i verkligheten. 
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Lundahl och Skärvad (1999) säger följande om urval av undersökningsobjekt, 
”Urval handlar om vem, vilka eller vad som skall intervjuas eller observeras. Det urval 
som görs är ofta resultatet av en avvägning mellan vad som är principiellt önskvärt och 
vad som är praktiskt möjligt och tillgängligt.” (s.97). Innan sökandet efter en lämplig 
organisation satte vi upp ett antal urvalskriterier; industriorganisation med inriktning på 
tung industri och där maskiner av olika slag användes samt en produktionspersonal på 
cirka 100 personer. Vid urvalet av intervjupersoner ville vi använda oss dels av 
organisatörer av kompetensutveckling av produktionspersonal och dels av personer med 
ansvar för produktionspersonal. Vi fick hjälp av vår kontaktperson att välja ut rätt 
personer, vilket resulterade i en informativ intervju med en nyckelperson som kunde ge 
oss de övergripande organisatoriska förutsättningar, målen och visioner. Vidare valdes 
tre personer ut inom produktionen som hade ledande befattningar med ansvar för 
produktionspersonal och som gav oss svar på frågor om de anläggningsspecifika 
behoven. Slutligen fick vi ta del av dokument av olika slag som berörde systemet för 
den nuvarande kompetensutvecklingen. 

Ingångsperspektiv 

Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att fördomar ofta kan leda till snedvridna 
forskningsresultat. Vi hade vid arbetets början en viss tro om att det är förhållandevis 
vanligt med kompetensutvecklingssystem för produktionspersonal. Men ju längre in i 
processen vi kom, upptäckte vi att detta trots allt inte är särskilt vanligt förekommande 
och att produktionspersonal tyvärr är en grupp som ofta åsidosätts vid 
kompetensutveckling.  

Redan i planeringsfasen är det viktigt att forskarna identifierar för vem det är de skriver 
sin forskning (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Detta är något som diskuterats vid ett 
flertal tillfällen under arbetets. Vi kom fram till att det finns fyra olika intressenter, vi 
som författare, Lunds Universitet, vår handledare samt organisationen vi utvärderar. Vi 
anser att det framför allt är för oss själva vi skriver men vi har ändå försökt hålla en 
balansgång mellan universitetet och handledarens akademiska krav å ena sidan och 
organisationens praktiska nytta av uppsatsen å den andra. Detta har gjorts genom den 
ökande kunskapen som växt fram via intervjuer och dokumentinsamling samt att 
intressenterna hela tiden funnits i åtanke då vi försökt balansera innehåll, empiri och 
teori. 

Vår arbetsprocess 

När forskaren utvecklar sina begrepp och föreställningar kring det valda 
forskningsområdet, den så kallade konceptualiseringsfasen, bör den rymma tre 
väsentliga delar, nämligen; 1. En föreställning av vilka begrepp som är betydelsefulla i 
sammanhanget, 2. En modell eller föreställning om begreppen, deras komponenter och 
samband med andra begrepp, samt 3. Begreppens beteendemässiga uttrycksformer 
(Andersson, 2004). Utifrån detta skapade vi nedanstående modell (figur 3) för vår 
arbetsprocess. 
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Figur 3. Uppsatsens arbetsprocess 

Vi menar att de övergripande organisationsmålen och visionerna är av yttersta vikt för 
att kunna utforma ett fungerande system för kompetensutveckling. Vidare menar vi att 
dessa mål och visioner skall avspeglas i de anläggningsspecifika behoven och dessa 
behov innehåller även produktionspersonalens specifika kompetensbehov. Det 
nuvarande systemet för kompetensutveckling valde vi att studera och ta med i modellen 
eftersom vi vill ta vara på det som redan fungerar i dagsläget. Tillsammans skapade 
dessa två en gemensam empirisk plattform som vi har kunnat ställa i förhållande till vår 
teori och därigenom kunde vi skapa förslag för kompetensutveckling av 
produktionspersonal. Sammantaget bildade dessa byggstenar vår uppsats där resultatet 
av empirin ställdes i förhållande till teorin och dessa mynnade sedan ut i förslag till 
vidareutveckling av nuvarande system. 

Genom vår arbetsprocess och den modell vi valde att arbeta utifrån, anser vi att vi fick 
bra underlag för skapandet av ett system för kompetensutveckling. Men vi insåg 
samtidigt att vår insats måste ses som en del i en större helhet som är väldigt komplex – 
det organisatoriska lärandet, det vill säga vad organisationen och individerna slutligen 
får ut av utvecklingen och vad de verkligen lär sig. Detta resultat var inget vi kunde 
styra över utan vi kunde endast utvärdera och ta fram vissa av de byggstenar som ingår i 
en kompetensutvecklingsprocess. Probst och Büchel (1997) menar att det finns flera 
olika byggstenar såsom instrument för utveckling, förmågan att kunna lära och viljan att 
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lära, som alla tillsammans skapar utveckling och lärande. Samtidigt menar de att alla 
dessa byggstenar måste finnas och interagera med varandra för att organisationen ska 
uppnå ett positivt resultat. Vidare menar Probst och Büchel (1997) att hur bra 
instrument för utveckling ett företag än har, kommer individerna inte att lära sig något 
om inte de andra förutsättningarna, byggstenarna, också finns med. Därför kände vi att 
vi endast kunde göra vår del, vår byggsten, i denna större helhet och sedan lämna över 
till företaget att vidareutveckla de förslag till kompetensutveckling som vi skapat. 

Intervjuer 

Som både Cohen, Manion och Morrison (2007) samt Andersson (2004) menar finns det 
tre olika huvudtyper av intervjumetoder, det vill säga strukturerade, semistrukturerade 
och ostrukturerade intervjuer. Alla har sina för- och nackdelar och strukturerade 
intervjuer har styrkan i att de blir kvantitativt mätbara och det kan vara lättare att öka 
reliabiliteten. Dock kan en nackdel vara att intervjuaren inte kan ställa följdfrågor och 
på så vis få djupgående svar, en annan nackdel är att det är svårt för intervjupersonen att 
få känslan av att det är ett samtal som förs. Ostrukturerade intervjuer är raka motsatsen 
där intervjuaren ofta har en tanke om vad han eller hon vill få ut av intervjun men att 
detta inte finns nerskrivet i en dokumenterad intervjuguide. Fördelarna med denna 
metod är att intervjuaren kan få fram mer djupgående svar samt att intervjun kan bli 
som ett samtal eller en dialog där det finns möjligheter att svara fritt och göra 
tolkningar. Samtidigt är vi medvetna om att tolkningar kan vara en negativ faktor 
eftersom intervjuaren då lägger in egna värderingar. Det finns även en risk att 
intervjuaren i slutändan inte fått svar på det han eller hon ville och på så sätt faller syftet 
med intervjun. Den metod som enligt Andersson (2004) är den vanligaste, är den 
semistrukturerade där intervjuaren i förväg har förberett ett visst antal frågor och/eller 
teman men att han eller hon inte nödvändigtvis ställer dem i samma ordning eller på 
samma sätt under alla sina intervjuer. De stora vinsterna med semistrukturerade 
intervjuer är att intervjuaren inte är helt låst vid en intervjuguide och om ett intressant 
sidospår uppstår har intervjuaren möjlighet att genast följa upp detta. Ytterligare en 
vinst med denna metod är att intervjun till större del kan upplevas som ett samtal och 
dialog där båda parter i större utsträckning får möjlighet att påverkar intervjuns riktning 
och resultat.  

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) finns det vid intervjuer framför allt tre olika 
problemområden som bör beaktas ut ett etiskt perspektiv. Dessa är; medgivande från 
intervjupersonen (eller annan person), konfidentialitet och konsekvenser av intervjun. 
Även HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet. 1999) anser att dessa punkter är 
av vikt då de talar om individskyddskravet som behandlar intervjupersonens 
medvetenhet om medverkan, frivillighet och konfidentialitet. Utöver 
individskyddskravet, diskuterar HSFR forskningskravet som innebär hur stort behov det 
finns av den tänkta forskningsinsatsen för individens och samhällets utveckling. De 
menar att dessa två huvudkrav inte är absoluta utan måste vägas mot varandra. Då vår 
uppsats inte kommer att vara till någon större nytta för samhället i stort utan mer för 
organisationen som vi utvärderar och möjligtvis någon annan liknande organisation, 
menar vi att individskyddskravet i detta fall väger tyngre än forskningskravet. 
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Vidare beskriver Cohen, Manion och Morrison (2007) validitet och reliabilitet som 
viktiga inslag vid forskning och där forskaren alltid bör sträva efter både hög validitet 
och hög reliabilitet. Validitet ställer frågan huruvida forskaren mäter det som avses att 
mätas i sammanhanget medan reliabilitet avser att mäta på ett tillförlitligt sätt. God 
validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultat skall kunna generaliseras, det 
vill säga till att gälla även andra personer än de som är undersökta. Validitet och 
reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ 
inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan 
inte tillförlitligheten skattas med siffror utan där måste validiteten och reliabiliteten 
kontinuerligt bearbetas, och begreppen bör hållas i åtanke vid såväl datainsamling som 
vid den efterföljande analysen av insamlade data. Validitet och reliabilitet i studier med 
kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att insamling och bearbetning av 
data har skett på ett systematiskt och hederligt sätt. 

Cohen, Manion och Morrison (2007) nämner också att det finns många olika typer av 
dessa båda begrepp och att forskaren kan använda sig av ett eller flera under en studie. 
När det gäller validiteten i denna uppsats har fokus lagts vid vår förförståelse och 
eventuella fördomar, beskrivning av hur datainsamlingen gått till, beskrivning av urval 
för intervjuerna samt den yttre validiteten där vi presenterat de fynd som gjorts för att 
läsaren sedan själv skall kunna avgöra generealiserbarheten. När det gäller reliabiliteten 
har vi fokuserat på att säkerställa funktionaliteten på den tekniska utrustning vi använde, 
det vill säga bandspelaren vid intervjuerna, vår förmåga att genomföra bra och givande 
intervjuer, vår förmåga att anpassa insamlade data till den empiri och analys som sedan 
utfördes samt återigen vår förförståelse och eventuella fördomar. Vi menar att vi genom 
hela uppsatsen, på ovan nämnda punkter, efter bästa förmåga använt oss av och 
reflekterat kring dessa begrepp för att få en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

Innan intervjuerna utfördes skickade vi ut ett missivbrev där vi beskrev forskningens 
syfte, hur resultatet kommer presenteras, och att intervjuerna kommer att vara 
konfidentiella samt att det var helt frivilligt att delta. Genom detta anser vi att vi har 
uppfyllt informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 
samtyckeskravet (HSFR, 1999). Vi menar även att genom att klargöra för 
intervjupersonerna att intervjuerna är frivilliga och att de kan välja att avsluta dessa när 
de vill, ökar validiteten i den insamlade datan, detta då det finns en risk att 
intervjupersonerna inte svarar sanningsenligt om de tror att de måste svara. För att inte 
inkräkta på någon av intervjupersonernas konfidentialitet, valde vi att inte ta med några 
detaljerade svar eller citat från intervjuerna. Därmed innehåller empirin endast en 
sammanställning av utförda intervjuer och insamlade dokument. 

Våra intervjuer var av informativ karaktär eftersom vi till största del eftersökte fakta och 
sakförhållanden. Detta för att få en inblick i hur organisationen generellt ser ut och 
specifikt hur de arbetar med sin nuvarande kompetensutveckling. Den kvalitativa 
aspekten kom in i intervjuerna genom att forskaren närvarade samt att 
intervjupersonernas fysiska uttryck, såsom kroppshållning, gester, mimik, tonfall med 
mera hela tiden syntes och vi kunde ta del av dem och lägga in aspekter av dem i 
analysen av intervjuerna (Cohen, Manion & Morrison, 2007). På så sätt menar vi att 
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intervjuerna, trots att de var ganska faktabaserade, gav oss en djupare och bättre bild av 
innehållet samt större förståelse för det system vi undersökte, än om vi utfört enkäter. 

Även Andersson (2004) menar att den fysiska interaktionsprocessen, där intervjuaren 
och den intervjuade båda ger och tar i kommunikation med varandra, är en viktig del av 
intervjun eftersom helt andra budskap än de som uttrycks i ord kan utläsas. Han menar 
att kommunikationen i hög grad är verbal men inte uteslutande utan vid sidan av språket 
har vi många andra kommunikationsmedel med vilka vi uttrycker och förmedlar 
budskap till vår kommunikationspartner. Exempel på dessa är kroppshållning, gester, 
mimik och ansiktsuttryck, ögonrörelser samt tonfall och tonläge. Likaväl som 
intervjuaren bör ta i beaktande intervjupersonens fysiska uttryckssätt, bör denne också 
beakta sina egna uttryckssätt. Detta för att inte göra intervjupersonen nervös eller 
obekväm genom att exempelvis titta bort när intervjupersonen talar eller söka 
ögonkontakt för att få bekräftelse.  

Genom att göra pilotintervjuer ökas reliabiliteten i undersökningen och den interna 
validiteten förhöjs genom den förhandsinformation intervjuaren får via pilotintervjun, 
vilket sedan hjälper till att bygga upp intervjuguiden. Vi valde därför att göra en 
pilotintervju på en oberoende person för att försäkra oss om att innehållet i 
intervjuguiden fungerade och att vi ställde frågorna på ett enkelt och lättförståeligt sätt. 
För att ytterligare öka reliabiliteten valde vi att utföra tre intervjuer med personer på 
ansvariga positioner inom olika avdelningar på produktionen. Genom detta blir alltså 
datan mer representativ för arbetsplatsen (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Vår undersökning krävde en viss flexibilitet under intervjuerna eftersom vi ville att 
intervjupersonerna till viss del skulle kunna styra samtalet i den riktning som de ansåg 
viktig men även att vi som intervjuare skulle kunna föra samtalet på ett sätt så att det 
uppfyllde vårt syfte med den. Därför föll det sig naturligt för oss att välja en 
semistrukturerad metod för våra intervjuer. Vi menar att detta då gav oss rätt och störst 
mängd data för att använda i vår resultatbearbetning och analys. 

Dokumentinsamling 

Merriam (1994) ger flera benämningar på ordet dokument men vi har valt att tolka det 
som all form av skriftlig kommunikation. Merriam (1994) menar att om forskaren 
genom dokument kan finna information som han eller hon söker samtidigt som det är 
praktiskt för denna, finns det ingen anledning att använda sig av andra typer av 
datainsamling. Merriam (1994) menar dock att det finns en viss risk i att använda sig av 
dokument som informationskälla då de sällan har tagits fram i forskningssyfte, vilket 
kan leda till att de för forskaren är ofullständiga eller oförståeliga samt att det ibland kan 
vara svårt att fastställa dokumentets äkthet. Eftersom vårt företag har fört viss 
dokumentation över vilka kompetenser och kurser de anställda har gått, såg vi de 
dokumenten som en naturlig källa till kunskap kring hur deras kompetensutveckling av 
produktionspersonal har sett ut fram till dags dato. De risker Merriam (1994) tar upp 
anser vi att vi kunnat undkomma; problemet med att dokument kan vara ofullständiga 
för vårt forskningssyfte har vi löst genom att komplettera med en informativ intervju 
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med en nyckelperson som har en strategisk roll i företaget och denna person har även 
kunnat klargöra frågor vi haft kring dokumentationen. Äktheten på de dokument vi tagit 
del av är inte något som vi anser oss behöva fastställa på något annat sätt än att vi fått 
dem direkt från vår kontaktperson på företaget.  

Databearbetning 

Vi valde att sammanställa vårt resultat på flera nivåer, där vi först satte samman 
intervjuerna och skapade schematiska bilder över hur kompetensutvecklingen 
genomförs. Detta gjordes genom att intervjuerna färgkodades utifrån vilka svar 
respondenterna gav och sammanställdes sedan i ett gemensamt dokument där 
korrelationer och avvikelser mellan respondenterna tydliggjordes. Efter detta 
sammanställde vi även de organisatoriska behoven, vilka vi kommit fram till genom en 
informativ intervju med en nyckelperson samt de anläggningsspecifika behoven, vilka 
vi kommit fram till genom intervjuer med produktionsledarna. Därefter gjorde vi en 
jämförelse mellan de organisatoriska och anläggningsspecifika behoven och den 
kompetensutveckling som faktiskt görs idag. Denna jämförelse mynnade ut i vår 
empiridel där vi delade upp resultaten i vad som görs idag i det nuvarande systemet för 
kompetensutveckling och respondenternas reflektioner kring ett önskvärt system. 

När intervjuerna genomfördes, valdes dels att spela in dem och dels att båda forskarna 
deltog vid varje intervju. Givetvis hade vi intervjupersonernas medgivande till detta 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Detta förfarande medförde, enligt oss, ett bättre 
resultat och ett större djup i intervjuerna samt att vi efteråt kunde diskutera våra 
gemensamma intryck och upplevelser från intervjuerna. Ytterligare en fördel med att 
vara två forskare vid varje intervjutillfälle vara att den ene kunde koncentrera sig på 
intervjupersonen och att ställa frågor till denne, medan den andre kunde fokusera på att 
ta anteckningar samt att notera kroppsspråk. 

Grønmo (2006) gör väldigt klara distinktioner för vad en kvantitativ dokumentanalys är. 
Han menar bland annat att kvantitativa dokumentanalyser i högre grad är strukturerade 
än kvalitativa. Det menar vi att också vår analys är, men Grønmo säger även 
att kategorier och kodscheman behöver skapas innan analysen av dokumenten startar. 
Vi valde istället att under bearbetningens gång skapa system, strukturer och 
tematiseringar utifrån dokumenten. Eftersom vi valt detta angreppssätt hade det i vår 
uppsats inte heller varit möjligt att använda det som Grønmo kallar för kodare, det vill 
säga att databearbetningen utförs av andra än forskaren själv, då vi byggt upp kodningen 
under bearbetningens gång. 

Empiri 
Detta kapitel ämnar synliggöra den aktuella organisationens nuvarande system för 
kompetensutveckling med dess förtjänster och brister genom dokumentation och 
intervjuer. Som nämnts tidigare tas inte några detaljerade svar eller citat från 
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intervjuerna med, detta för att inte inkräkta på någon av intervjupersonernas 
konfidentialitet. Därmed innehåller empirin endast en sammanställning av utförda 
intervjuer och insamlade dokument. För att få företagets syn på kompetensutveckling 
har en intervju med HR-ansvarige på produktionsenheten använts. När företaget nämns i 
empirin är det alltså intervjun med den HR-ansvarige, eller dokumentinsamlingen som 
ligger till grund. 

Produktionen är uppdelad i fyra olika linjer där en av produktionsledarna har ansvaret 
för två linjer medan de två andra har ansvaret för en linje vardera.  

Figur 4. Produktionsflödet på företaget 

Ovanstående illustration visar hur produktionen är uppbyggd med dess fyra separata 
produktionslinjer samt flödet mellan dessa. Produktionen börjar med att papper trycks i 
en av de två tryckpressarna för att sedan skäras till vid stansningen. I sista steget 
tillverkas själva förpackningen genom att den limmas ihop. Tillverkningen av plastlock 
är avskild från den övriga produktionen då plastlocken inte ingår i samma 
tillverkningsprocess som resterande produktionslinjer. 

I produktionen finns fyra hierarkiska nivåer; förstemän, andremän, biträden och 
tekniker. Dessa nivåer varierar något mellan de olika produktionslinjerna. Förstemannen 
är den person som har huvudansvaret för en enhet inom linjen och har mer erfarenhet, 
och i vissa fall även mer utbildning, än andremannen. Vid tryckpressarna är samtlig 
personal förstemän och ansvaret roterar veckovis mellan dem. Detta har gjorts för att 
öka flexibiliteten vid exempelvis sjukdom. Andremän och biträden har en lägre grad av 
ansvar och erfarenhet där andremännen rent hierarkiskt kommer före biträden. 
Teknikerna är i stor grad åtskilda från den ordinarie produktionsverksamheten eftersom 
deras huvudansvar är att serva och reparera maskinerna. 

Nuvarande kompetensutvecklingssystem 

Företaget menar att det är viktigt att de anställda förstår de övergripande företagsmålen 
och får en förståelse för hur det resultatmässigt går för företaget samt att förstå vilket 

Tryckning 

Tillverkning av 
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Produktionsflöde 
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företag de arbetar på och vad det står för. Detta syns även i de fem fokusområden som 
diskuteras nedan. Dessa innebär att företaget vill arbeta för att skapa en modernare 
organisation som strävar framåt och med en tanke om att bygga ett gemensamt företag 
som växer genom innovation, har en finansiell styrka, som är konkurrenskraftiga samt 
har stort kundfokus. Samtidigt är det viktigt för företaget att ha kvar sin historia och 
sina traditioner som definierar den starka företagskultur som finns inom organisationen. 
Vidare menar företaget att det är angeläget att de anställda förstår vad som är viktigt för 
kunderna och det finns även dokument som beskriver detta och som 
produktionsavdelningen tar del av.  

Företaget menar att det inte finns en uttalad vision eller målsättning för företagets 
personal när det gäller kompetensutveckling utan detta bestäms från enhet till enhet 
inom koncernen. Dock finns det en budget som är avsatt för kompetensutveckling samt 
att det nyligen har införts fem fokusområden. Tanken med dem är att de skall skapa en 
känsla av att vara ett företag trots sin geografiska spridning. Dessa fem fokusområden 
är: 

• Kundfokus 

• Konkurrenskraft 

• Växa genom innovation 

• Finansiell styrka 

• Bygga en företagskultur 

En annan viktig aspekt för företaget är att den enskilde individen måste förstå sin egen 
tjänst, sin roll och betydelse i produktionsprocessen och i organisationen i stort. Här har 
företaget nyligen gjort en processkartläggning av hela produktionen som tydligt visar 
vilka steg som ingår i tillverkningen av en produkt. Genom den kan medarbetarna förstå 
hela kedjan och vilken del de är i den. Dock menar företaget att även denna förståelse 
behöver byggas ut och vidareutvecklas för att fungera tillfredsställande. Mycket av 
ovanstående finns till viss del redan idag där exempelvis företagets VD varit på 
anläggningen för att informera, visa upp resultat med mera och veckobrev skickas ut via 
mail för att informera om aktuella händelser, vilket varit väldigt uppskattat menar 
företaget. Dock menar de att detta informationsflöde kan utvecklas mycket mer.  

För att ha upprätthålla en god kommunikation på företaget säger produktionsledarna att 
de idag har ett antal olika möten, där olika personer från produktionen är delaktiga. Vid 
varje enskild produktionslinje hålls varje vecka veckomöten där ett skiftlag är med och 
då de i dagsläget har fyrskift, betyder det att varje enskild individ är med på ett 
veckomöte i månaden. Vid dessa möten behandlas resultat, förändringar samt 
utveckling för företaget i stort men även för den specifika linjen. När ett nytt skift går på 
hålls det vid en av linjerna så kallade tavelmöten då de går igenom vad som skett på det 
tidigare skiftet. Vid en annan linje använder de sig, istället för tavelmöten, av 
maskinstatusrapporter som fylls i och arkiveras till nästkommande skift. Dessa rapporter 
innehåller avvikelser och andra saker som är viktiga för nästkommande skift att veta.  
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Utöver möten och rapporter skickar även fabrikschefen ut ett veckobrev. Detta menar en 
av produktionsledarna ökar den övergripande förståelsen för företaget samt för 
anläggningen i Lund. För att ytterligare öka förståelsen för vad som är viktigt vid varje 
steg i produktionsprocessen, har företaget börjat använda sig av så kallade interna 
kunder, vilket innebär att tryckarna har stansarna som kunder och stansarna har 
limmarna som kunder. Detta för att öka produktionspersonalens förståelse för hela 
kedjan och vad kunden förväntar sig av företaget och dess produkter. Företaget menar 
att detta även ökar förståelsen för vikten av den enskilda arbetsinsatsen samt för att höja 
kvalitén på slutprodukten. Vidare har produktionsledarna varje dag morgonmöten där de 
går igenom vad som hände under gårdagen och vad som är på gång under den aktuella 
dagen. Under dessa möten diskuteras även mer långsiktiga mål och händelser för att 
planeringen av produktionsarbetet ska flyta på så bra som möjligt. Det är av stor vikt att 
arbetet aldrig står stilla i produktionen eftersom detta kostar oerhörda summor pengar. 

Den kompetenskartläggning som företaget menar görs idag, består av att 
personalavdelningen tar fram underlag för kompetensutveckling och medarbetarsamtal, 
men att ansvarig chef är den person som genomför dessa. Det finns även en 
kompetensmatris där varje produktionsledare löpande skall fylla i varje medarbetares 
kompetens och utveckling. På grund av att företaget växt och expanderat oerhört snabbt 
under de senaste två åren, har denna matris blivit eftersatt och inte uppdaterats så som 
den bör, vilket företaget ser som en viktig uppgift att ändra på.  

I dagsläget finns det en kompetensmatris som används för att kartlägga den informella 
och formella kompetensen hos de anställda. 

Figur 5. Företagets nuvarande kompetensmatris 
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Ovan visas en komprimerad version av den kompetensmatris som används på företaget. 
När en individ har uppnått en viss kompetens eller har gått en kurs, sätts ett kryss i rutan 
för denna. De har även en skala som skall visa på hur individen arbetar. Vid 
intervjuerna framkom det att denna kompetensmatris inte har uppdaterats under en viss 
tid och att den därför inte har kunnat användas som tänkt. Dock påpekade samtliga 
intervjudeltagare att de anser att grundkonceptet för en sådan modell är bra, inte minst 
vid införandet av den individuella lönesättningen, vilken kommer att ske under 2010. 
Kompetensnivån som nämns i matrisen ovan och som skall finnas för varje deltagare, 
verkar utifrån intervjuerna samt det dokument vi tagit del av, inte användas. 

På en av linjerna används en checklista för att identifiera vad olika individer har lärt sig. 
Denna checklista är en kortare lista med olika arbetsmoment för den specifika linjen i 
produktionen. Produktionsledaren kallar den anställde till ett avstämningsmöte och 
upplyser samtidigt om vilka moment som individen förväntas kunna vid avstämningen. 
Checklistan hjälper således produktionsledaren att få en överblick på sina anställdas 
kunskaper och kompetenser för de olika arbetsmomenten inom produktionslinjen. 
Denna checklista, menade produktionsledaren, skulle helt klart kunna utvecklas och 
användas på ett mer utförligt sätt. 

I dagsläget använder företaget sig av såväl intern som extern utbildning, dock menar 
produktionsledarna att detta inte sker på något systematiskt sätt. Istället sätts 
kompetensutvecklingsinsatser in när en medarbetare i produktionen ber om det eller när 
produktionsledaren anser att det behövs. Vid ett antal tillfällen har delar av 
produktionspersonalen varit på utbildningar arrangerade av en arbetsgivarorganisation 
som har behandlat produktionsspecifika uppgifter. Dock var det en av 
produktionsledarnas uppfattning att dessa utbildningar snarare fungerar som reklam för 
arbetsgivarorganisationen (som delvis arrangerar dessa utbildningar) och för det företag 
som höll i utbildningen, än att de som deltog faktiskt lärde sig något. 
Produktionsledarna menar att den interna utbildningen som sker idag i huvudsak 
innebär att personen som skall utbildas får gå bredvid en annan som har kunskapen som 
skall läras ut. Detta menar produktionsledarna är ett bra och effektivt sätt att föra vidare 
den kunskap och erfarenhet som redan finns inom företaget och på så vis återanvänds 
redan inlärd kompetens. Någon uppföljning sker vanligtvis inte, men dock finns här ett 
undantag. Vid en av linjerna har vid ett antal tillfällen en individuell checklista (som 
nämnts ovan) upprättats där produktionsledaren ger produktionspersonalen en lista över 
vilka kompetenser som personen i fråga behöver bemästra. Efter några veckors tid har 
produktionsledaren sedan, tillsammans med individen, följt upp och kontrollerat att han 
eller hon har tillskansat sig de nya kunskaperna.  

Via dokumentinsamlingen har vi kunnat ta del av dokument som beskriver hur 
introduktionen av nyanställda skall gå till. Vid nyanställning sker det idag en 
introduktionskurs över företaget då produktionsledaren visar den nyanställde runt samt 
förklarar organisationen och dess uppbyggnad. Introduktionen sker i tre delar där den 
första delen innehåller presentation av relevanta tjänstemän som den nyanställde 
kommer ha kontakt med, genomgång av företagets kvalitets- och miljömål samt 
hygienutbildning. Vidare innehåller denna del ett antal tillfällen då de olika momenten i 
produktionen gås igenom. I den andra delen läggs en individuell utbildningsplan upp för 
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den aktuella avdelningen och sedan i den tredje delen följs de två tidigare delarna upp 
efter sex månaders anställning. En av produktionsledarna menar att det vid en 
nyanställning är förstemannens uppgift att lära upp den nyanställde så att han eller hon 
kan utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt. Vidare menar produktionsledaren att 
detta är det bästa och mest effektiva sättet att lära upp en nyanställd i produktionen 
eftersom den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna återfinns hos den mer erfarna 
produktionspersonalen.  

Varannan månad har företagets personalansvarige möte med alla produktionsledarna då 
de diskuterar kompetensutveckling, medarbetarsamtal med mera. Dock upplever 
företaget att det är svårt att få feedback från produktionsledarna när det gäller utförda 
medarbetarsamtal. Dessa medarbetarsamtal är givetvis konfidentiella och det som sägs 
under dessa samtal rör bara medarbetaren och dennes chef, men företaget hade önskat 
mer feedback på själva processen med medarbetarsamtalen och de underlag och mallar 
som används för att genomföra dem.  

De dokument för medarbetarsamtal som vi tagit del av består av tre olika dokument, ett 
informationsdokument för chefen och ett för medarbetaren samt själva formuläret som 
ska fyllas i under samtalet. Informationsdokumenten innehåller en del information om 
vad ett medarbetarsamtal innebär, hur ett sådant på bästa sätt bör genomföras samt vad 
chefen respektive medarbetaren bör tänka på innan, under och efter själva samtalet. Den 
andra delen ger information och vägledning om formuläret som skall användas under 
samtalet, hur det är uppbyggt, dess innehåll och hur det bör fyllas i för att på bästa sätt 
gagna företaget och medarbetaren. Till sist finns det information om företagets mission 
(vilka värden företaget tillför marknaden), vision (företagets långsiktiga målsättning) 
och strategi (på vilket sätt företaget ska uppnå sin mission och vision) där företaget 
lyfter fram vikten av att de skall vara ett företag med en gemensam mission där 
verksamheten måste organiseras så att allt de gör, görs bättre, snabbare, effektivare och 
mer flexibelt än tidigare. Dessa begrepp uppmanas såväl chefen som medarbetaren att 
vara väl insatta i innan samtalet. Själva frågeformuläret som skall läsas igenom innan 
och sedan fyllas i under samtalets gång, består av ett antal frågor av varierande karaktär 
och avslutas med att både chefen och medarbetaren skriver under. Sedan skall detta 
formulär och eventuella anteckningar arkiveras för att ligga till grund för nästa 
medarbetarsamtal. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att nuvarande system för kompetensutveckling i 
stora drag består av företagets fem fokusområden, kompetensmatrisen, externa och 
interna utbildningar, introduktionsprogram för nyanställda, möten av olika slag, 
checklista för individuella kompetenskrav samt medarbetarsamtal. I nästa avsnitt 
behandlas intervjupersonernas reflektioner kring dessa områden och utvecklingen av 
dem. 

Intervjupersonernas reflektioner kring systemet 

För företaget är det viktigt att ha rätt kompetens för sina medarbetare och några av de 
mjuka kompetenser som värdesätts är; ödmjukhet, där det är viktigt att säga vad man 
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tycker men samtidigt väldigt viktigt att kunna lyssna, samt social kompetens där 
personen i fråga bland annat har förmågan att känna in andra medarbetare och utveckla 
en god personkemi. Vidare är det väsentligt att personligheten är den rätta för arbetet, 
det vill säga att individen passar ihop med sitt arbetslag och de uppgifter han eller hon 
skall utföra. Både företaget och samtliga produktionsledare menar att den sociala 
kompetensen är oerhört viktig hos produktionspersonalen eftersom de dels arbetar i 
stora arbetslag där kommunikationen mellan individerna är viktig men även för att de 
skall kunna hålla en god dialog med de andra produktionslinjerna. Vidare menar de att 
personalen även behöver kunna kommunicera på ett enkelt och lättförståeligt sätt för att 
minimera missförstånd i en stressig miljö och där många olika skiftarbetare avlöser 
varandra. 

Eftersom all produktionspersonal någon gång måste köra truck i sitt arbete blir det 
avgörande att de har truckkörkort, detta menar både företaget och produktionsledarna. 
Dock skiljer de sig här på en punkt då produktionsledarna menar att de inte skulle 
anställa någon utan truckkörkort medan företaget menar att man kan göra detta men att 
den nyanställde då måste gå utbildningen direkt när de börjat. Vidare menar företaget att 
för vissa av yrkeskategorierna som arbetar i produktionen, exempelvis tryckare, krävs 
antingen formell utbildning eller yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenheten är väldigt viktig 
och går många gånger före den formella utbildningen, i detta instämmer även 
produktionsledarna. Vidare betonar produktionsledarna vikten av teknisk kunskap som 
behövs ute i produktionen men att denna kunskap oftast byggs upp efter hand som en 
anställd arbetar i produktionen. Detta görs således inte via någon formell utbildning 
utan snarare av att en anställd går bredvid någon annan mer erfaren kollega och lär sig 
genom learning by doing.  

När det gäller den kompetenskartläggning som sker idag påpekade en av 
produktionsledarna att det saknas en dimension i kompetensmatrisen. Respondenten 
menade att även om det är bra med en stor kartläggning av vilken kompetens som finns, 
behöver detta även kunna presenteras på ett överskådligt sätt för medarbetaren, inte 
minst vid införandet av individuell lönesättning. Detta för att även medarbetaren lätt ska 
kunna se var han eller hon befinner sig, vilka kompetenser som är registrerade samt 
vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Vidare menar företaget att utbildning i form av 
kurser finns och fungerar relativt bra. Dock menar de att den ultimata 
kompetensutvecklingen skulle vara om produktionspersonalen gjorde minst en kurs 
och/eller ett studiebesök eller liknande per år och individ, hade löpande möten med sitt 
eget skift, en introduktionsplan som följs och sedan återrapporteras till HR-avdelningen 
samt bättre dokumentation av behov, kompetens och utveckling för att sedan 
återkopplas till HR-avdelningen. Mycket av detta menar företaget redan görs idag, men 
det skulle kunna utvecklas ytterligare så att företaget får en bättre bild av hur 
kompetensutvecklingen ser ut och vilka insatser samt resurser som behöver sättas in. 
Vidare menar företaget att alla inte skall behöva kompetensutvecklas, detta måste vara 
frivilligt. Målen för kompetensutvecklingen skall medarbetaren och dennes chef 
tillsammans utforma. Dock måste en lägstanivå för kompetens finnas för att arbetet 
skall fungera men för företaget är det väldigt viktigt att alla trivs och mår bra i sitt 
arbete. Företaget ser att kompetensutvecklingen ofta prioriteras bort för ekonomisk 
kortsiktig vinning men målet är ändå att detta skall förbättras. Orsaken till 
bortprioriteringen är att företaget har expanderat väldigt fort och har för lite personal på 
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ledande positioner, vilket har lett till att kompetensutvecklingen har kommit lite i 
skymundan. Dessutom är det oerhört svårt att få till stånd olika utbildningar och kurser 
på grund av produktionspersonalens skiftarbete eftersom det är svårt att hitta ersättare, 
alternativt att personalen får komma in när de egentligen är lediga. Dock menar 
produktionsledarna att detta i praktiken inte är något stort problem utan det brukar alltid 
gå att lösa genom att någon hoppar in för en annan och de försöker dessutom alltid 
förlägga så mycket av utbildningen som möjligt till arbetstid. Detta fungerar eftersom 
produktionspersonalen gör sin största del av utbildning och utveckling ute i 
produktionen när denna är igång. Dock måste viss planering och ändring i scheman ske 
när någon individ behöver åka iväg på en extern utbildning eller praktik för att 
exempelvis lära sig en helt ny maskin. 

En av produktionsledarna menar att det saknas en mer kvalificerad stans- och 
tryckeriutbildning än den som erbjuds idag. En sådan skulle ge de anställda en bättre 
och högre kompetens för att sköta vissa moment i produktionen. Vidare menar 
produktionsledarna att när ny kunskap skall föras in i företaget, exempelvis när en ny 
maskin eller robot skall börja användas, är det fördelaktigt om försteman samt tekniker 
får extern utbildning kring denna och att de sedan för vidare denna kunskap till 
resterande produktionspersonal. Detta är även något som sker idag. Ett visst utbyte har 
skett med andra anläggningar i Europa där delar av produktionspersonalen har besökt 
deras anläggning och vice versa. Dock menar en av produktionsledarna att den faktiska 
nyttan med utbytet inte var att kompetensen höjdes utan snarare att moral bland de 
anställda höjdes.  

Samtliga produktionsledare menar att arbetsrotation är något som är bra och som inte 
bara skapar direkt kunskap som kan användas i produktionen utan även skapar en större 
förståelse för produktionen i stort. En av produktionsledarna menar även att 
arbetsrotation är något som skulle kunna användas i långt större utsträckning än vad 
som redan görs idag. Vidare menar denne intervjuperson att det för förståelsens skull 
hade varit optimalt om alla någon gång hade arbetat vid alla stationer i produktionen 
men nämner även att detta ur ekonomisk synvinkel inte är försvarbart. En annan 
produktionsledare menar dock att arbetsrotation hade kunnat leda till att den 
spetskunskap som kan behövas vid maskinerna kan gå förlorad om för stor 
arbetsrotation införs eftersom personalen då riskerar att endast få en grundkunskap för 
varje maskin eller moment. 

Två av produktionsledarna menar att lönesamtal och medarbetarsamtal skall hållas helt 
separat från varandra eftersom det är två helt skilda saker. En av produktionsledarna 
menar istället att det hade varit fördelaktigt om medarbetarsamtal och lönesamtal hålls 
vid ett och samma tillfälle. Detta eftersom det, när den individuella lönesättningen 
införs, blir oundvikligt att separera dessa båda samtal då den individuella lönesättningen 
skall kopplas till vilken kompetens individen har samt hur han eller hon har utvecklats 
under året. Vidare menar två av produktionsledarna att en form av poängskala eller 
trappstegsmodell för vilken kompetens medarbetarna har, hade underlättat vid den 
individuella lönesättningen. Detta eftersom lönesättningen då tydligare kan kopplas 
direkt till individen och dennes kompetens och prestation. Då blir det heller inga 
oklarheter mellan olika individer om varför han eller hon har mer i lön än någon annan. 



 33 

En av produktionsledarna menar dock att en gradering av produktionspersonalen klart är 
möjlig men inte helt lätt att genomföra i praktiken. Vidare ställer sig respondenten 
tveksam till en trappstegsmodell eftersom den endast kan appliceras på de anställda som 
har tydliga utvecklingsmöjligheter för en viss tjänst. Möjligtvis skulle denna modell 
kunna fungera för de som arbetar vid tryckpressarna då det för dem krävs högre 
kompetens och yrkeskunnande. 

Empirisammanfattning 

Företaget har redan idag ett system för kompetensutveckling men som endast fungerar 
till viss del. Både företaget och produktionsledarna menar att mycket mer kan göras och 
att systemet kan utvecklas ytterligare för att tillmötesgå företagets krav och de enskilda 
individernas önskemål. Vidare menar de att en utveckling av systemet kan öka 
förståelsen för de mål som såväl verksamheten som de enskilda arbetsuppgifterna har 
och på så sätt öka effektiviteten och även förenkla vid löneförhandlingar. Genom att 
bygga ut det befintliga systemet med nya komponenter och parametrar menar samtliga 
intervjupersoner att effektiviteten, kvaliteten och säkerheten, inte bara för företaget utan 
även för medarbetarna, väsentligt kan öka. Att kompetensutveckla personalen kan leda 
till ökad trivsel och motivation, högre ansvarskänsla och en stolthet över att vara en del 
av ett utvecklande och framgångsrikt företag som satsar på sin personal. Detta kan i 
slutändan leda till medarbetare som trivs, stannar kvar inom organisationen och utför ett 
gott arbete.  

Analys med förslag till vidareutveckling 
Något som kan te sig självklart i industrin idag är att tid är en av de resurser som är mest 
dyrbar. Detta skapar en konflikt eftersom utvecklingsinriktat lärande i högre grad kräver 
tid än det som Ellström (1996) valt att kalla produktionens logik. Det är alltså i högre 
grad lättare för en organisation att dras åt produktionens logik. Vi menar att det krävs 
kompromisser och för att en organisation långsiktigt skall vara framgångsrik krävs det 
att tid ges åt lärande och reflektion. Inte bara vid rena lärandetillfällen utan även i det 
dagliga arbetet. Vi menar att det ofta är där nya idéer och kompetensutveckling sker. 
Människor slits ständigt mellan sina grundläggande behov; tillväxt/förändring och 
stabilitet/trygghet. Här menar vi att det blir väsentligt att finna en balans mellan dessa 
och att det är accepterat att ibland stå stilla för att hinna reflektera, analysera, agera och 
utvärdera. Var är jag nu? Vad vill jag härnäst? Vad är positivt/negativt med en 
förändring? Drömmar och visioner, var vill jag vara om 5-10 år? Vi menar att det är 
viktigt att under hela sin yrkeskarriär ibland stanna upp och fundera kring dessa frågor. 
Samtidigt är det minst lika viktigt att inte behöva göra karriär, det måste också finnas 
utrymme för de individer som vill stanna där de är, de som är nöjda med sin situation 
och sitt arbete precis som det ser ut. Detta är ett val i sig som är precis lika väsentligt 
som ett val om förändring och utveckling. Det viktigaste är att individen funderar kring 
sin situation och sedan gör val utifrån det han eller hon själv vill. 
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Nuvarande system 

Som inledningsvis nämndes i syfte och frågeställning, att organisationer i stort ser 
kompetensutveckling som ett företagsekonomiskt problem och med denna syn på 
humankapital tenderar kompetensutveckling att endast ge kortsiktiga vinster, kan vi se 
att även det företag vi utvärderat, brottas med problematiken kring det konfliktteoretiska 
perspektivet. De är ett företag som behövt växa och expandera otroligt mycket under de 
senaste två åren, vilket medfört att utvecklingen av personalen blivit eftersatt. Företaget 
har tvingats göra så för att utveckla företagets produkter och för att kunna möta den 
växande efterfrågan på marknaden. Det blir då tydligt att det som först beskrevs i teorin, 
även existerar i verkligheten och detta bekräftade således vårt ingående synsätt. Det är 
svårt för företag att finna balans mellan satsningen på humankapitalet och den 
ekonomiska vinning som de vill uppnå för att behålla produktivitet, effektivitet och 
kvalitet. Vi menar att dessa båda perspektiv står i konflikt med varandra och inte i 
konsensus som hade varit mer önskvärt, vilket då skapar ett konfliktteoretiskt 
perspektiv. 

Företaget har som nämnts i empirin flera typer av informationsspridning inom 
organisationen. De använder sig av tavelmöten, maskinstatusrapporter, veckomöten, 
veckobrev med mera. Som både Stymme (2001) och Probst och Büchel (1997)  menar 
är information och kommunikation en vital del av kompetensutvecklingsprocessen och 
utan god kommunikation kan inte en fruktbar kompetensutveckling ske. Det är tydligt 
att företaget har flera, om inte kommunikationskanaler, så i alla fall 
informationskanaler. Som Ellström (2001) menar, är det viktigt att de som skall 
kompetensutvecklas får vara med och besluta om hur det skall ske och för att kunna 
göra det behöver det finnas givna forum för detta. Produktionspersonalens veckomöten 
som alla i produktionen är med på cirka en gång i månaden, är möjligen ett sådant 
forum där kompetensutveckling diskuteras och inte bara informeras ut till 
produktionspersonalen. Genom att kartlägga de forum som idag används för att sedan 
strukturera och systematisera dem menar vi att företaget får en tydligare och mer 
transparent kommunikation än de har idag. Genom struktur och system blir också 
kommunikationen lika för alla och företaget minimerar risken för missförstånd och/eller 
ryktesspridning på grund av felaktigt kommunicerad information. 

När problem idag uppstår vid produktionslinjerna är det vanligaste angreppssättet att 
tillkalla servicetekniker. Detta tillvägagångssätt representerar det första steget i Norros 
(1995) presentation om problemhantering, Icke-hantering/undvikande – experter 
tillkalas för att lösa problemet. Vid en av linjerna har dock maskinoperatörerna ett 
något större handlingsutrymme där de har möjlighet att själva i viss mån rätta till 
problemet. Vid den linjen används även maskinstatusrapporter som lämnas vidare till 
produktionsledare samt till nästkommande skift. Själva problemlösningen vid denna 
produktionslinje är att likna vid Norros andra steg i modellen om problemhantering, 
rutinbaserade problem – välbekanta problem löses genom skrivna instruktioner men 
problemet analyseras inte. Däremot innebär maskinstatusrapporten att problemet till 
viss mån analyseras och därmed ligger uppföljningsdelen till viss del i denna 
produktionslinje på steg fyra, officiell problemlösning och förbättring – problemet skall 
lösas av personalen och de skall förbättra processen. Det är dock inte 
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produktionspersonalen som blir tilldelade att förbättra problemet, detta överlämnas till 
serviceteknikerna. Vi menar att mer ansvar skulle kunna läggas på de enskilda 
individerna för att öka flexibiliteten och minska risken för längre produktionsstopp. När 
ansvar tilldelas en individ behöver denne även få utbildning för uppgiften. Det är även 
av vikt att inte bara ansvaret delegeras från exempelvis chefen, utan också att resurser i 
form av tid och kunskap ges till den enskilde individen så att han eller hon på bästa sätt 
kan utföra sina arbetsuppgifter. 

Företagets kompetensutvecklingsinsatser är i dagsläget oplanerade och sätts in först när 
produktionsledaren upplever ett behov hos den enskilde individen eller när arbetaren ber 
om det, alltså ett reaktivt beteende. Vid en upplärning idag får individen gå bredvid en 
mer erfaren produktionsarbetare för att få tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta 
självständigt. Detta är vad Stymme (2001) kallar för återanvändande av kunskap och är 
något som han menar är bra men som kräver en viss balansgång eftersom det samtidigt 
krävs ny kunskap. Stymme menar att fördelarna med att använda denna typ av 
kompetensutveckling innebär att det är effektivt eftersom den som lärs upp inte på 
samma sätt behöver börja om från grunden utan kan dra nytta av sin ”lärares” 
erfarenhet. Stymme menar dock att det krävs generalisering av kunskapen för att denna 
typ av återanvändning skall vara effektiv. Företaget arbetar på ett sådant sätt att de 
endast tillför kunskap när de upptäcker ett gap. Detta arbetssätt stämmer bra överrens 
med det som Marsick och Watkins (1999) har valt att kalla för Instructional systems 
design, och kan även liknas med det som Ellström (1996) kallar för produktionens 
logik. I empirin kan tre olika typer av kompetensutvecklingsinsatser identifieras där 
företaget har, som Stymme (2001) kallar det, skapat kunskap. Den första är när det 
införskaffas en ny maskin till företaget och två personer åker iväg för att utbildas för att 
sedan lära resterande personal. Vidare har de även varit på utbildningar som arrangerats 
av en arbetsgivarorganisation. Den tredje typen som nämns är studiebesök mellan 
fabriker men är, enligt produktionsledarna, inte något som tillför någon direkt kunskap, 
dock kan studiebesöken eventuellt leda till den typ av kunskap som Bengtsson och 
Berggren (2001) kallar för under jorden, det vill säga de kompetenser som inte alltid 
syns eller existerar rent fysiskt. Vi anser att företaget skulle gagnas av att strukturera 
upp och systematisera sina utbildningar, såväl interna som externa. Detta skulle ge en 
tydligare bild av vilka utbildningar som finns att tillgå, vad de innebär samt hur den 
enskilde individen kan ansöka om att få genomföra dem. Vidare kan detta system även 
ge upphov till bättre och mer lättöverskådlig kartläggning av de enskilda individerna, 
vilket ger en mer kostnadseffektiv kompetensutveckling. 

Den kompetenskartläggning som gjorts på företaget har, som nämnts i empirin, bestått 
av ett excel-ark som har fyllts i när en individ har utfört en viss utbildning eller när han 
eller hon tillskansat sig ny kompetens på annat sätt. Som Ellström (1992) menar är det 
av stor vikt att se till vad arbetet faktiskt kräver när företag väljer att kompetensutveckla 
och inte bara följa individens eller företagets önskan utan att ha någon grund till varför. 
Eftersom den kompetenskartläggning företaget gör idag inte är kopplad till någon 
specifik arbetsuppgift eller individ, kan de inte på ett välgrundat sätt ta beslut kring 
varför en viss kompetensutveckling skall ske, vilket vi menar är nödvändigt för att 
insatsen skall få önskad effekt.  
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Granberg (2004) menar att det är av vikt att uppföljning görs efter avslutad 
kompetensutvecklingsinsats och att den sker åt båda håll. Dels skall utbildaren 
kontrollera att eleven har lärt sig det som insatsen ämnade att lära ut och dels skall 
eleven/eleverna få möjlighet att ge feedback på hur bra utvecklingsinsatsen var. 
Företaget har idag inte haft någon uppföljning efter sina kompetensutvecklingsinsatser, 
med ett undantag. Som nämns i empirin har de på en av linjerna haft en checklista över 
olika uppgifter som produktionsledaren ansåg att personalen borde behärska. Efter att 
den hade gåtts igenom en första gång gjordes en kontroll ett antal veckor senare där 
listan återigen gicks igenom och då kontrollerades om arbetaren hade införskaffat sig de 
kunskaper som förväntades. Precis som Granberg, menar vi också att uppföljning av 
genomförda kompetensutvecklingsinsatser är avgörande för företagets och individens 
fortsatta utveckling. Utan uppföljning vet berörda parter inte var de står inför 
kommande utvecklingsinsatser och risken är stor att fel och brister från tidigare tillfällen 
upprepas. Dessutom har företaget ingen kunskap kring vad medarbetaren verkligen 
lärde sig vid kompetensutvecklingsinsatsen och vet således heller inte vad detta gav 
individen i form av kunskap och erfarenhet eller vad det gav företaget i form av ökad 
effektivitet och kompetenshöjning. Det vill säga, var det en kostnadseffektiv insats eller 
inte? 

Förslag till vidareutveckling 

Det Ellström (1996) kallar för utvecklingens logik menar vi är grundstommen för en 
organisation som behöver kunna klara av snabba förändringar och för att på ett 
långsiktigt plan kunna effektivisera sin produktion. Utvecklingens logik kan ställas i 
motsats till Adler och Cole (1993) som förespråkar lean production eftersom det i 
högsta grad gynnar organisatoriskt lärande. De väljer lean production, vilket de menar i 
högre grad främjar organisatoriskt lärande, framför det Tysk-Skandinaviska 
förhållningssättet som de menar utvecklar det individuella lärandet. Vi menar här att 
individuellt lärande, när det används på rätt sätt skapar organisatoriskt lärande vilket i 
sin tur kan skapa en större kompetens än summan av det individuella lärandet. 

Som nämnts använder företaget sig av det Ellström (1996) kallar för produktionens 
logik och det Marsick och Watkins (1999) kallar för Instructional systems design. Om 
företaget istället förflyttar sig mot utvecklingens logik och i så hög grad som möjligt 
mot Action technologies menar vi att ett mer dynamiskt och effektivt lärande utvecklas. 
För att detta skall kunna uppnås krävs först en behovsanalys där företaget identifierar 
vilken kompetens som behövs för att produktionen skall fortlöpa på ett önskvärt sätt. 
Efter att behovsanalysen gjorts bör företaget göra en kompetenskartläggning där de 
ställer behovsanalysen gentemot vilken kompetens som faktiskt finns på företaget idag. 
Först efter att dessa steg är slutförda kan företaget börja planera och genomföra 
kompetensutvecklingsinsatser. Den kompetensutveckling som sker i dagsläget har goda 
avsikter men saknar en viss struktur. Vi menar att denna struktur kan fås genom tre 
olika verktyg som vi valt att kalla praktisk kompetenskartläggning (figur 6), 
utvecklande kompetenskartläggning (figur 7) samt avstämning av individuell kompetens 
(bilaga 4).  
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Genom att använda Neitzels (2006) modell som utgångspunkt har vi tagit fram den 
modell vi valt att kalla praktisk kompetenskartläggning, får företaget möjlighet att, 
genom tydliga flöden, se vilka uppgifter och moment som varje arbete kräver. De kan, 
genom att använda denna, relativt snabbt skapa en behovsanalys. Den praktiska 
kompetenskartläggningen kan användas både som en behovsanalys men kan sedan 
också användas för att på individnivå skapa en kompetenskartläggning. Nedan syns ett 
förslag på hur företaget skulle kunna använda sig av praktisk kompetenskartläggning för 
att skapa en behovsanalys: 

Figur 6. Praktisk kompetenskartläggning 

Den översta boxen representerar vilket arbete behovsanalysen avser, exempelvis, 
maskinoperatör inom stansning. I de generella kraven specificeras de kompetenser som 
är ett krav för alla underliggande områden. Exempel på sådana krav kan vara 
truckkörkort och/eller hygienutbildning. Ett område skulle kunna vara en viss maskin 
vid en viss linje och en uppgift kan vara en station vid en viss maskin. Moment är, som 
nämnts i teorikapitlet, de olika delar som ingår i en viss uppgift. Om en uppgift är att 
göra månadsservice på en viss maskin kan ett moment vara att smörja kullagren. Efter 
att behovsanalysen är gjord kan företaget sedan skapa ett dokument där de tydligt kan se 
vilka personer som besitter kompetenser kring enskilda stationer och moment. Den 
kompetensmatris som företaget har använt menar vi inte är kopplad till det faktiska 
arbetet i lika hög grad som är önskvärt. Att en person har gått gasolutbildning betyder 
inte särskilt mycket när den inte sätts i relation till vilka arbetsuppgifter som kräver just 
gasolutbildning. Vi anser att Neitzels (2006) modell behöver kompletteras med det vi 
valt att kalla generella krav eftersom det ofta är så att det krävs vissa certifieringar och 
utbildningar för att över huvud taget få arbeta i en produktionslinje. Genom att använda 
denna modell uppnås det som Spenner (1985) kallar för Direct management strategy 
eftersom det tydligt presenteras vad som krävs av arbetet. Vi menar även att Ellströms 
(1992) utvecklingsperspektiv används om modellen utnyttjas eftersom arbetarens 
handlingsutrymme då tydliggörs genom att han eller hon ser just vilka moment en viss 
uppgift kräver. 
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Vidare kan Neitzels (2006) modell kompletteras med vad vi valt att kalla för en 
utvecklande kompetenskartläggning som tar hänsyn till hur väl personen i fråga hanterar 
sina arbetsuppgifter.  

Figur 7. Utvecklande kompetenskartläggning 

Denna utvecklande kompetenskartläggning kompletterar Neitzels (2006) något platta 
behovs-/kompetenskartläggning genom att på ett djupare plan inte bara förmedla vad 
individen i fråga kan göra utan även hur väl han eller hon utför sitt arbete. Detta verktyg 
skall vara ett hjälpmedel för produktionsledaren och den anställde vid exempelvis 
medarbetarsamtal för att ge en indikation på hur väl arbetet fungerar för den enskilde 
individen. Vid genomgången skall produktionsledaren i diskussion med den anställde 
fylla i på vilken nivå och i vilken grad han eller hon befinner sig. Vidare skall det också 
diskuteras vad den anställde kan göra för att gå från en grad till en annan. Vid 
användandet av denna utvecklande kompetenskartläggning är det dock viktigt att 
produktionsledarna kan se potential hos individerna när de behöver gå vidare från en 
nivå till en annan, exempelvis om en operatör bör gå vidare och bli servicetekniker. Det 
behöver göras upp en plan mellan företaget och den individuelle arbetaren över hur han 
eller hon skall arbeta för att utvecklas och nå högre inom den nivån han eller hon 
befinner sig i. Samtidigt måste de arbetare som kommit till grad fem inom en viss nivå 
få möjlighet att utvecklas, antingen genom att flyttas till en annan nivå eller få nya 
arbetsuppgifter och utmaningar inom den nivån som han eller hon befinner sig. Det 
skall även hållas i åtanke att alla inom företaget inte vill avancera, och de bör då, om det 
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är lönsamt för företaget, få stanna vid den nivå och grad som de befinner sig. Med hjälp 
av denna utvecklande kompetenskartläggning kan företaget identifiera och tydliggöra 
det som Bengtsson och Berggren (2001) beskriver som de kompetenser som finns under 
jorden, det vill säga de kompetenser som inte alltid syns eller existerar rent fysiskt men 
som behöver synliggöras och utvecklas. 

Det tredje verktyget vi föreslår att företaget använder är det vi valt att kalla för 
avstämning av individuell kompetens (bilaga 4) för att kunna verifiera att en viss person 
har den kompetens som krävs för en viss uppgift. Om produktionsledaren har ett kort 
möte med varje anställd minst två gånger per år och då går igenom de moment som 
individen skall kunna, får företaget en uppföljning på vilken kompetens som faktiskt 
finns inom företaget. Skulle det visa sig att individen inte har den kompetens som krävs 
är det produktionsledarens uppgift att ordna en kompetensutvecklingsinsats för 
personen samt att boka in ett nytt möte för avstämning efter att insatsen är genomförd. 
Med hjälp av denna avstämning kan produktionsledaren sedan uppdatera den praktiska 
kompetenskartläggningsmodellen så att även den övriga administrativa personalen kan 
ta del av informationen. Denna uppföljning är viktig dels för att företaget skall kunna 
kontrollera vad en individuell arbetare faktiskt kan och dels för att arbetaren, 
tillsammans med produktionsledaren, skall kunna vidta åtgärder ifall sådana krävs. 
Uppföljningen skall även ligga till grund för vidareutveckling av de 
kompetensutvecklingsinsatser som individen har genomfört. På detta sätt upprätthålls en 
kontinuerlig utvecklingscykel. Genom att implementera dessa tre verktyg i 
organisationen kan de uppnå bättre struktur och effektivitet samt få en tydligare 
överblick av vilken kompetens som finns inom organisationen. Det tredje verktyget, 
avstämning av individuell kompetens, skulle även kunna kopplas till ett individuellt 
lönessystem, ett behov som nämndes i empirin men något vi valt att inte fördjupa oss i 
eftersom individuell lönesättning ännu inte är helt integrerat i företaget. Ett sådant, 
framtida verktyg, skulle i så fall även behöva kompletteras och ytterligare anpassas till 
företaget för att kunna fungera fullt ut. 

Intervjudeltagarna menade att det bästa sättet för att kompetensutveckla personal, inom 
områden som redan är kända för företag, är att de inom företaget som redan besitter 
kompetensen utbildar de övriga. Detta är något som även Stymme (2001) beskriver som 
det mest kostnadseffektiva sättet. Vidare menar Stymme att mer erfaren personal ofta 
genom erfarenhet har tillskansat sig kunskap som inte finns att få genom extern 
utbildning. Denna kunskap kan utbildaren då föra vidare till eleven men detta kan 
endast uppnås om kunskapen systematiseras och generaliseras. Dock finns här en 
problematik. Om företaget endast ägnar sig åt att återanvända den kunskap som finns 
inom företaget genom att föra den vidare från arbetare till arbetare så förs det heller inte 
in någon ny kunskap förutom den som fås genom erfarenhet. Därför krävs det en viss 
balans mellan återanvändning av kunskap och skapande av ny kunskap. Eftersom det 
rör sig om ett industriföretag där arbetsuppgifterna inte i någon större grad förändras 
över tid, har företaget mycket att vinna på att använda sig av återvinning av kunskap när 
det kommer till praktiska kunskaper. För att nå det som Bengtsson och Berggren (2001) 
kallar för kunskap som ligger under jorden skulle företaget kunna använda sig av extern 
hjälp, alternativt personal inom företaget som inte arbetar inom produktionen.  Typer av 
kunskap som kan fås genom extern utbildning är hur organisationen som stort fungerar, 
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motivationshöjande föreläsningar eller workshops samt kundvård, det vill säga vad som 
är viktigt för deras kunder. 

Genom att företaget gör den praktiska kompetenskartläggningen har de gjort ett stort 
förarbete inför kommande kompetensutvecklingsinsatser. En eller två personer från 
produktionspersonalen kan då utforma enkla och lättöverskådliga utbildningsplaner som 
baseras på de olika uppgifterna som definieras i modellen för den praktiska 
kompetenskartläggningen. De kan då inför varje insats gå igenom de moment som ingår 
i den aktuella uppgiften som skall läras ut och därefter genomföra den på ett strukturerat 
och systematiskt sätt. 

Avslutningsvis vill vi åter igen påtala att det är viktigt att ta tillvara personalens 
befintliga kompetens och erfarenhet och inte bara se till förnyelse och utveckling. 
Denna källa till kunskap behöver utnyttjas och spridas på ett bättre sätt än det görs idag. 
Detta skulle kunna ske genom ett större samarbete och utbyte inte bara inom 
produktionslinjerna utan även dem emellan, exempelvis genom månadsmöten och/eller 
aktiviteter där alla, som har möjlighet, närvarar och där information och kunskap som 
berör alla behandlas. På dessa möten skulle inte bara konkreta arbetsuppgifter och hårda 
fakta behöva stå i centrum utan här skulle det även finnas utrymme för att diskutera och 
göra saker som indirekt berör arbetet, som exempelvis familj, fritid, möjlighet till 
ledighet med mera. Om dessa möten fungerade som ett öppet forum där alla fick tala 
fritt om vad de ville, skulle detta leda till bättre kunskapsspridning och informellt 
lärande samt även till ett större utbyte och ökad förståelse för arbetsuppgifterna samt för 
varandra som individer. En sådan ökad förståelse skapar dessutom en större vi-känsla, 
vilket företaget genom sina fem fokusområden vill eftersträva. Genom att skapa en 
större vikänsla, byggs starkare band och teamkänslan växer ytterligare. Detta kan 
kopplas till det som Döös, Wilhelmsson och Backlund (2001) beskriver. De menar att 
det kollektiva lärandet är en gemensam process där individer lär genom att interagera 
och kommunicera med andra och det är då viktigt att inte bara samtala utan att även 
göra saker tillsammans. 

Avslutande reflektioner 

Genom det arbete vi utfört och den uppsats vi skrivit, har vi i princip tagit på oss ett 
konsultuppdrag från vårt samarbetande företag. Vår önskan och förhoppning är således 
att företaget rent praktiskt skall kunna använda våra förslag och verktyg och genom det 
har vi som forskare nått vårt syfte och mål med uppsatsen. De resultat och förslag till 
vidareutveckling som vi kommit fram till är framtagna med hjälp av intervjupersonernas 
vilja och intresse av att utveckla produktionspersonalen och det är i och med detta som 
vi kunnat ta fram konkreta och användbara verktyg för företagets fortsatta 
kompetensutveckling. Dessa förslag måste ses just som förslag och det blir sedan upp 
till företaget att skapa de förutsättningar och gynnsamma miljöer för utveckling och 
lärande som behövs. När människor får möjlighet att växa, tror de på sig själva och på 
framtiden. 
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Uppsatsen berör inte den roll ledarna spelar under ett förändrings- och/eller 
utvecklingsarbete men genom intervjuerna och den forskning vi tagit del av har ändå 
reflektioner kring detta framkommit. Vi vill därför belysa vikten av bra ledarskap och 
vikten av att de personer som har ledande funktioner också har den kompetens som 
krävs för deras tjänst. Om de inte besitter relevant kompetens behöver även ledarna 
kompetensutvecklas och det är då här företaget behöver börja sin förändring och/eller 
utveckling. Om ledarna inte har rätt kompetens, kan de inte heller se till vilken 
kompetens deras medarbetare behöver och inte heller stötta dem på rätt sätt i olika 
situationer. Vidare, om företaget kräver vissa saker av ledarna, exempelvis att de på 
egen hand skall genomföra rehabiliteringssamtal, medarbetarsamtal, lönesamtal med 
mera, behöver företaget också ge ledarna verktyg för detta samt utbilda dem i hur de 
skall gå tillväga, när och varför. Företag eller ledare kan inte bara delegera en uppgift, 
utan måste med uppgiften också delegera ansvar och resurser för att genomföra den. 
Vidare är det viktigt att den berörda personen får det stöd han eller hon behöver för att 
självständigt kunna utföra arbetsuppgifterna, annars faller hela systemet. Det måste 
fungera redan från toppen för att kunna ge resultat hela vägen ner genom systemet. 
Organisationen och ledarna kan antingen bygga förutsättningar eller sätta upp hinder för 
lärande. Där blir kulturen i företaget oerhört viktig. Vad är det som generellt gäller vid 
kompetensutveckling, hur gör andra inom företaget, vad är policy och vilka är 
normerna? Det är av vikt att organisationen är flexibel och förändrings- samt 
innovationsbenägen vid förändringar/utvecklingar. Vidare är det angeläget att ha 
engagerade ledare som vill medarbetarnas bästa och sätter deras behov och önskemål i 
fokus. En ledares attityd och beteende till utbildning och utveckling spelar stor roll, 
liksom hans eller hennes bakgrund, tidigare utbildningar och erfarenheter. 

Mycket av den forskning som finns inom området som vi studerat, gäller tjänstemän 
och stämmer inte alls in på vår målgrupp. Genom den forskning och de undersökningar 
vi tagit del av, har vi kunnat konstatera att industripersonal är en grupp som inte 
prioriteras och det är uppenbart att de åsidosätts när det gäller kompetensutveckling. Vi 
menar att detta tyder på att företag inte tycker det är lika viktigt eller relevant att 
utveckla och satsa på denna målgrupp eftersom de utför ”enklare” arbetsuppgifter. Vi 
ställer oss frågande till om det verkligen är så och menar att mycket mer kan göras för 
att ta reda på om det förhåller sig på detta sätt eller inte. Den forskning som finns, som 
dessutom är relativt gammal, är undermålig och kan inte ge en helt klar och rättvis bild 
av hur det verkligen ser ut på företag idag. Därför skulle det vara intressant att forska 
vidare inom området för att få en tydligare och rättvisare bild av kompetensutveckling 
av industripersonal. Vidare anser vi att det skulle vara intressant att följa det företag vi 
utvärderat för att se hur de har fortsatt att utveckla personalen och företaget. Här menar 
vi att uppföljning och utvärdering efter ett antal månader skulle vara givande att 
genomföra för att se hur långt företaget kommit, om de haft användning av våra förslag 
till vidareutveckling och om de lyckats med den svåra uppgiften, att finna balans mellan 
ekonomisk vinning och satsning på humankapitalet. Ytterligare ett intressant 
forskningsområde skulle vara att göra en kompletterande undersökning utifrån ett 
medarbetarperspektiv för att kunna se på likheter och skillnader i förhållande till det 
resultat vi har presenterat i denna uppsats. Genom att även inkludera medarbetarna 
menar vi att en djupare förståelse för det faktiska arbetet på företaget skulle kunna 
utrönas. 
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Det kan tyckas att fler intervjuer skulle gynnat uppsatsen och dess resultat men det var i 
detta fall inte möjligt efterson det i dagsläget inte finns fler produktionsledare på 
företaget. Vidare användes inte ett medarbetarperspektiv och då var det inte relevant att 
intervjua produktionspersonalen. Av de dokument som företaget tillhandahöll har 
samtliga utvärderats och behandlats i uppsatsen. Då företaget inte har fler dokument 
som rör kompetensutveckling fanns det ingen möjlighet att ytterligare komplettera 
dokumentinsamlingen. Eftersom företaget idag inte har någon välutvecklad 
kompetensutveckling innebär det inte något problem att fler dokument inte kan 
analyseras. Det tydliggör snarare vikten med uppsatsens syfte, att lämna förslag till 
kompetensutveckling av produktionspersonal. 

Denna uppsats har gett oss som forskare en inblick och djupare förståelse kring den 
komplexa problematiken vid kompetensutveckling av produktionspersonal. Vi har sett 
hur svårt det är att hitta enkla men samtidigt effektiva verktyg som skall fungera för 
såväl administrativ personal som produktionspersonal. Vi kommer att föra med oss 
denna erfarenhet och nyvunna kunskap i vårt yrkesliv och är övertygade om att det kan 
ge oss en god grund att stå på inför de framtida kompetensutvecklingsinsatser som vi i 
form av personalvetare kommer att involveras i. 
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Bilagor 

1. Intervjuguide för informativ intervju med HR-ansvarig 

Allmänt 

Berätta hur vi tänkt lägga upp intervjun, innehåll mm 

Fråga intervjupersonen om denne har några frågor eller funderingar kring intervjun i sig eller 
kring vår uppsats och/eller vårt samarbete under våren. 

Bakgrund 

Skulle du kunna berätta mer om er som företag och specifikt er produktionsenhet här i Lund? 

Skulle du kunna beskriva er produktionsenhet 

Hur den ser ut 

Hur den är uppbyggd 

Vilka avdelningar och tjänster som finns 

Kan du vidare berätta liter mer om just din tjänst på företaget och vad den innebär, vilka 
arbetsuppgifter, ansvarsområden etc. som du har? 

Finns det någon uttalad vision/mål för produktionspersonalen inom företaget när det gäller 
kompetensutveckling? 

 Om inte, vad är din syn/dina tankar kring detta? 

 Hur anser du i så fall att dessa mål borde se ut? 

Anser du/företaget att all produktionspersonal bör utvecklas kontinuerligt eller 
endast de som för tillfället behöver det? 

Kompetens 

Vilka ”mjuka” kompetenser anser du behövs för produktionspersonalen? 
Ledarskap 

Förhandlingsförmåga 

Ansvar 

Kommunikation 

Social kompetens 

Karaktärsdrag, självbild/självkänsla 
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Vilka ”hårda” kompetenser anser du behövs för produktionspersonalen? 

Generella eller speciella kunskapers som används i yrket, exempelvis genom 
formell utbildning och arbetslivserfarenhet 

Kompetensutveckling 

Har ni gjort någon behovsanalys? 
Om inte, vad är din syn/dina tankar kring denna? 

 Hur anser du i så fall att denna behovsanalys borde se ut? 

Hur ser er kompetenskartläggning ut idag? 

Om inte, vad är din syn/dina tankar kring denna? 

 Hur anser du i så fall att denna kartläggning borde se ut? 

Anser du att det är viktigt för de anställda att de förstår vilket företag de arbetar för och i så 
fall varför? 

Företagets historia och bakgrund 

Företagets organisationsstruktur 

Företagets organisationskultur 

Företags mål och visioner på lång och kort sikt 

Företagets kunder, vem de är, vad som är vikigt för dem 

Är det viktigt att den enskilde individen förstår sin tjänst, sin roll och betydelse i 
produktionsprocessen och i organisationen i stort och i så fall varför? 

Vad innebär tjänsten för individen? 

Vad förväntar sig företaget av individen? 

Vad förväntar individen av sig själv? 

Hur anser du att kompetensutveckling av personal borde se ut? 

Vad borde den innehålla? 

Vilka borde delta? 

När borde den förläggas, dvs tid, plats, när under året? 

Borde den vara återkommande eller endast vid ett tillfälle?  

Innan vi avslutar intervjun, är det något annat du funderar över eller något du vill tillägga? 
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2. Intervjuguide för intervju med produktionsledare 

Allmänt 

Berätta för intervjupersonen vad intervjun går ut på, dess syfte och mål samt hur vi tänkt 
lägga upp intervjun med dess innehåll etc. 

Fråga intervjupersonen om denne har några frågor eller funderingar kring intervjun i sig eller 
kring vår uppsats och/eller vårt samarbete under våren. 

Bakgrund 

Skulle du kunna beskriva er produktionsenhet 
Hur den ser ut 

Hur den är uppbyggd 

Vilka ev. avdelningar och ”stationer”samt tjänster som finns 

Kan du vidare berätta lite mer om just din tjänst på företaget och vad den innebär, vilka 
arbetsuppgifter, ansvarsområden etc. som du har? 

Kompetens 

Vilka ”mjuka” kompetenser anser du behövs för produktionspersonalen? 
 

Ledarskap 

Förhandlingsförmåga 

Ansvar 

Kommunikation 

Social kompetens 

Karaktärsdrag, självbild/självkänsla 

Vilka ”hårda” kompetenser anser du behövs för produktionspersonalen? 

Vilka generella eller speciella kunskapers behövs för yrket, exempelvis formell utbildning och 
arbetslivserfarenhet? 

Kompetensutveckling 

Vilken kompetensutveckling sker idag? 

Har ni gjort någon behovsanalys? 
Om inte, vad är din syn/dina tankar kring denna? 

 Hur anser du i så fall att denna behovsanalys borde se ut? 
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Hur ser er kompetenskartläggning ut idag? 

Om inte, vad är din syn/dina tankar kring denna? 

 Hur anser du i så fall att denna kartläggning borde se ut? 

Hur anser du att en önskvärd kompetensutveckling skulle kunna se ut? 

Vilka är de största hindren för kompetensutveckling idag? 
Tid, pengar, kunskap 

Blir det mycket administrativt arbete i samband med medarbetarsamtal och 
kompetensutvecklingar? 

Om ja, anser du att detta är positivt eller negativt? 

Är det svårt att få till stånd utbildningstillfällen och möten på grund av att ni arbetar i skift? 
Om ja, varför och hur anser du att man skulle kunna gå tillväga för att undvika 
problemet? 

Information/kommunikation 

Anser du att kommunikationsvägarna mellan dig och personalavdelningen fungerar bra, d.v.s. 
på det sätt du får till dig information via ex. mail? 

Anser du att du får den information och det stöd du behöver för att utföra medarbetarsamtal, 
lönesamtal, kompetensutveckling etc.? 

Finns det något som skulle kunna underlätta ert adminstrativa arbete när det gäller att ge 
feedback (d.v.s. hur det gått, positivt, negativt, hur underlagen fungerat) till 
personalavdelningen på medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensutveckling etc.? 

Hade det varit en hjälp för kommunikationen mellan produktion och tjänstemän om även alla 
i produktionen hade haft en egen personlig mailadress? 

Har du haft möjlighet att genomföra några medarbetarsamtal än? 

Om ja,  

Tycker du att det har varit ett bra hjälpmedel för att fastställa vad 
personalen vill och behöver utvecklas inom samt vad personen i 
fråga redan har utvecklats inom? 

 Om nej, 

Tror du att det kommer att vara ett bra hjälpmedel för dig när du 
ska fastställa vad personalen vill och behöver utvecklas inom samt 
vad personen i fråga redan har utvecklats inom? 

Innan vi avslutar intervjun, är det något annat du funderar över eller något du vill tillägga? 
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3. Missivbrev för intervjupersoner 

Ärende: Bekräftelse av intervju den x/x 2010 

Hej! 

Vi talades vid per telefon för några veckor sedan och bokade in ett möte för intervju angående 
ert arbete i produktionen samt kompetensutveckling av personalen. Vi är oerhört glada och 
tacksamma för att just du vill ställa upp och vara med i denna intervju! 

Vi är två studenter från Lunds universitet som läser på Personal- och arbetslivsprogrammet 
där vi under våren har nöjet att skriva vår C-uppsats i samarbete med ert företag. Uppsatsens 
syfte är att ta fram underlag och senare förslag till en plan för kompetensutveckling av er 
produktionspersonal. Vår förhoppning är att tillsammans med er på företaget bygga vidare på 
det kompetensutvecklingsarbete som ni redan genomför och med er hjälp kunna förbättra och 
utveckla det.  

Målet med intervjun är att samtala kring hur er produktion ser ut, vad som krävs för att arbeta 
där, den kompetensutveckling som finns idag samt hur den utvecklingen skulle kunna se ut i 
framtiden. Under intervjun kommer vi att vara två studenter närvarande, jag själv och Daniel 
Sturesson. Intervjun är konfidentiell och du kan när som helst avbryta den om du så önskar. 

Vi vill åter igen säga att vi är väldigt tacksamma för att du vill ställa upp på intervjun och dela 
med dig av just dina unika kunskaper och erfarenheter och på så sätt bidra med viktig 
information till vår uppsats, vilken vi hoppas och tror kan bidra till något positivt och konkret 
för er. 

Intervjun kommer att äga rum den x/x 2010 kl. xx.xx på ert kontor i konferesrum B1 som 
ligger nära receptionen och vi beräknar att intervjun kommer att ta ca. en timme i anspråk. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig! 
Väl mött på intervjun! 

 

Med vänliga hälsningar 

Tina Johansson & Daniel Sturesson 
XXX@XXX.com 
Mobil: XXX-XXXXXXX 
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4. Avstämning av individuell kompetens 

 

 

Namn: 

 

När: 

 

Var: 

Uppföljning Moment 1 

Ok Kommentar 

Datum 

Uppföljning Moment 2 

Ok Kommentar 

Datum 


