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The methodology used in this essay is qualitative interviews 

and document review. The study is based on six interviews 

and two informal interviews. The result shows that soft 

skills are a concept that can be explained in many words. 

The desirable soft skills mentioned as important for a field 

service engineer is for example the ability to communicate, 

collaborate, be customer oriented, responsive and empathic. 

The findings show that soft skills can be hard to learn. Nev-

ertheless the findings show that it can be done a lot easier if 

the managers are aware of the concept and meaning of soft 

skills and are supporting and encouraging the employees. 

The field service engineers also need to have an understand-

ing of the concept and meaning of their task to be able to 

develop their soft skills. One way of developing soft skills 

is to learn from others and from your own experience 

through reflection and feedback from your managers and 

colleagues. Action Learning and role play are other ways to 

develop your soft skills.       
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Förord 
 

Till minne av Tim Hammar vår vän och Tetra Pak – anställd. Tack för din hjälp under 

uppsatsens gång. 

Vi vill rikta ett stort tack till Tetra Pak och då speciellt till avdelningen för ”Technical 

Service” och ”Technical Competence Development” för att ni har gjort denna uppsats 

möjlig. Tack för ert engagemang och ert trevliga bemötande. Vi hoppas att vår uppsats 

ska bidra till stöd för ert fortsatta arbete i utvecklandet av soft skills. Ett stort tack till 

våra intervjupersoner för att ni har tagit er tid att svara på alla våra frågor. 

Ett varmt tack till vår handledare Maria Löfgren Martinsson för ditt stöd och råd under 

arbetets gång. 

 

 

 

Alexandra Borglin & Johanna Knuthson 

Lund, Maj 2012 
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1. Inledning 
 

Kraven på kompetens ökar ständigt i samhället. Detta leder i sin tur till att högre krav 

ställs på de anställda och deras utveckling, inte bara den tekniska kompetensen utan 

även krav på att utveckla annan kompetens. Detta ställer även krav på företaget och dess 

ledning, att de ska ta fram kompetensutvecklingsplaner för olika färdigheter. Dagens 

starka konkurrens mellan olika företag gör att företagen måste anpassa sig till kundens 

krav. Detta kräver en stor flexibilitet men också en stor självständighet av operativ per-

sonal. För att konkurrera krävs att man utför arbetet med hög kvalité och detta skapas 

bland annat av människor genom god kundkontakt. 

 

Då Tetra Pak är ett företag i ständig utveckling satsas mycket på innovation. På avdel-

ningen ”Technical service” och dess underavdelning ”Technical Competence Develo-

pement” fokuseras ständigt på utveckling och utbildning. När det gäller teknisk kompe-

tens, det vi kommer att benämna som hard skills, ligger de i framkant och har många 

strukturerade utbildningar. När det handlar om mjukare färdigheter och det vi kommer 

att benämna som soft skills har fokus på utbildning varit något mindre. Tetra Pak har 

insett att de behöver fokusera mer på soft skills för att vårda relationen med sina leve-

rantörer och uppnå högre kundtillfredsställelse vilket förhoppningsvis ger större profit 

men även ett välmående företag. Anledning till vår benämning soft skills är att detta 

begrepp är det Tetra Pak använder gällande beteende och attityder. 

 

I dagsläget är det mycket upp till cheferna inom de olika avdelningarna på Tetra Pak att 

bestämma hur de vill fokusera på soft skills, detta har lett till att någon tagit in externa 

konsulter för att genomföra diverse kurser medan andra avdelningar inte har fokuserat 

på soft skills överhuvudtaget. Tetra Pak har därför beslutat att de ska ta fram någon 

form av utbildning som deras serviceingenjörer
1
 ska genomgå för att stärka soft skills. 

Och det är här vi kom in i bilden.  

 

För att överhuvudtaget kunna stärka soft skills är det nödvändigt att först få en klar bild 

över vad soft skills är för Tetra Pak, sedan vilka soft skills som är eftersträvbara hos en 

serviceingenjör och vidare möjligheten till utvecklingen av soft skills hos service -

ingenjörerna. 

 

1.1 Syfte 
 

Att utifrån intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter, identifiera vilka beteen-

den och attityder som kan ingå i begreppet ”soft skills” och sedan identifiera vilka be-

teenden och attityder som är eftersträvansvärda hos en serviceingenjör. 

 

Att undersöka om det är möjligt att utveckla serviceingenjörernas beteenden och attity-

der och i sådant fall hur det är möjligt.  

                                                 

1
 Serviceingenjör är de tekniker som underhåller, installerar och servar Tetra Paks ut-

rustning ute hos kunder i flera delar av världen. 
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1.2 Frågeställning 
 

 Hur definieras soft skills av Tetra Pak? 

 Vilka soft skills är viktiga för en serviceingenjör? 

 Är det möjligt att utveckla sina soft skills och hur är det i så fall genomförbart? 

 

1.3. Bakgrund 
Inför vår C-uppsats hade vi en önskan att skriva vårt arbete i ett större företag, genom 

kontakter kom vi i kontakt med Tetra Pak och avdelningen ”Techincal Service”. Avdel-

ningen hade en uppsjö av idéer om vad vi kunde skriva om och förslaget som vi fann 

mest intressant var angående service ingenjörernas soft skills.  

Tetra Pak är ett företag som tillverkar och marknadsför system för förädling, förpack-

ning och distribution av livsmedel. Företaget verkar i över 170 länder och har mer än 

22 000 anställda, moderbolaget ligger i Lund där cirka 3500 personer arbetar. 

 

1.3.1 Technical Service Handbook 
Vi har tagit del av en handbok vid namn ”Technical Service Handbook – a guide for 

new employees”. Denna handbok vänder sig till nyanställda inom Tetra Pak och avdel-

ningen för ”Technical Service” (TS). I boken får läsaren ta del av vad Tetra Pak står för, 

vad den anställde kan vänta sig av Tetra Pak och vad Tetra Pak förväntar sig av den 

anställde. På en av de första sidorna finns följande mening att ta del av ”What is most 

important is our awareness, mindset and our attitude” (s.6). Tetra Pak poängterar vikten 

av att samarbeta och att alla inom organisationen arbetar tillsammans för samma organi-

sation, att aldrig peka ut någon kollega eller någon annan inom organisationen. Att ge 

värde till kunden och arbeta för en långsiktig relation med kunder poängteras även som 

väsentligt för en anställd inom Tetra Pak ”Technical Service”. En serviceingenjör 

nämns som en ambassadör för Tetra Pak då de möter kunder dagligen och kan påverka 

kundens åsikt om organisationen i hög grad. Att tro på sig själv men att ha en bra balans 
mellan sitt självförtroende, sin ödmjukhet och sitt tålamod anses viktigt för att klara av 

sin roll på ett bra sätt.  

 

Kommunikation beskrivs som en central del i organisationens funktion. Det är viktigt 

för medarbetarna att reflektera över hur den kommunicerar med mottager det som sägs, 

hur denne reagerar på och uppfattar det som sagts. Vidare förklaras de misstag och de 

fel som begås i organisationen, ofta bero på bristande kommunikation och bristande 

förståelse för vad som kommunicerats. Tetra Pak behöver därför arbeta vidare med att 

förbättra sina kommunikationsfärdigheter så att missförstånd minskas och tiden kan 

läggas på viktigare saker. Det nämns som viktigt att medarbetarna kan sätta sig in i  sin 

motparts situation och förstå hur denne tänker och upplever till exempel ett problem. 

Detta gäller både vi enkla vardagssamtal och vid svåra kundmöten. 

 

Ärlighet är också något som Tetra Pak anser som något betydelsefullt. Det är viktigt för 

medarbetarna att erkänna när de har fel eftersom de då kan lära sig av sina misstag. Att 

berätta om sina lärdomar för andra är även av vikt för att minimera risken att misstaget 

begås igen. I kundrelationen är det väldigt viktigt med ärlighet och att aldrig modifiera 

sanningen utan att istället erkänna om man till exempel inte har svaret på en fråga som 
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ställts. En annan egenskap som nämns är att vara en lagspelare och att främja ett gott 

samarbete med sina kollegor och samarbetspartners. Ett gott samarbete innebär att ha 

respekt för varandra, att ge och ta samt att ha en välfungerande kommunikation. 

 

Tetra Pak uppmanar sina anställda att nätvärka och att de ska lära känna så många som 

möjligt på arbetsplatsen. I boken kan man läsa att detta förslagsvis kan göras genom 

något som de kallar ”pay back”, med det menar de att när man bett om hjälp med något 

ska man ge feedback på om svaret man fick var bra. Ett annat sätt att nätverka kan vara 

att dela med sig av sina kunskaper. 

 

I boken tas även upp att vid problemlösningar ska man vara lugn och inte dra förhastade 

slutsatser utan göra förundersökningar och gå till grunden med problem. 

 

1.4 Disposition 
Efter denna inledande del av uppsatsen kommer vi att förklara vår metod och alltså vårt 

tillvägagångssätt för uppsatsen. Då vi i vår uppsats haft ett induktivt förhållningssätt, 

vilket vi förklarar närmre under metodkapitlet, har vi sedan valt att lägga resultatet före 

teorin. Detta då vi har utgått ifrån vad resultatet visar när vi sökt litteratur. Efter vår val-

da teori har vi valt att lägga ett avsnitt som vi kallar för ”Analys och diskussion”, där vi 

relaterar vårt resultat med vår valda teori samt vår diskussion kring detta.  

 

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till Tetra Pak, deras avdelningar ”Technical Service” och ”Techni-

cal Competence Development” samt till personer som har ansvar för och är väl insatta i 

serviceingenjörernas arbetssituation. Vi har valt att inte intervjua serviceingenjörerna i 

brist på tid och då vi ville få en överblick över så många serviceingenjörers arbetssitua-

tion som möjligt. Vi ansåg därför att de som är ansvariga var lämpligast att intervjua då 

de har insyn i många serviceingenjörers arbetssituation.   

 

Vi har valt att använda oss av benämningen ”soft skills” under hela uppsatsen, även då 

vi översatt engelska artiklar till svenska. Detta då soft skills är begreppet som används 

på Tetra Pak och även i de engelska artiklarna. Vi anser att detta begrepp gör sig bäst i 

sin engelska form då svenskan inte har ett ord som rättfärdigar innebörden av ordet. Vi 

kommer även att använda oss av begreppet ”hard skills” av samma anledning. 

 

I vår intervjuguide har vi ställt ett antal frågor angående soft skills globalt. Detta då det 

fanns en önskan från Tetra Pak att undersöka om och vilka globala skillnader som våra 

respondenter anser existerar. Vi har dock valt att inte redovisa svaren kring dessa frågor 

i vårt resultat då vi ansåg detta väldigt omfattande och något som skulle kräva mycket 

resurser i form av tid, kunskap och litteratur. Detta resultat kommer dock redovisas för 

Tetra Pak.  

 

Till sist vill vi belysa om vår användning av ordet ”han”. Vi har i vårt resultat benämnt 

våra respondenter och alltså de som är ansvariga för serviceingenjörerna som ”han”. 

Detta då de flesta av serviceingenjörernas chefer är män och vi ville erbjuda våra re-

spondenter en konfidentialitet, har vi valt att då vi benämner någon vid könstillhörighet 

benämna denne/denna som ”han” vare sig det är en man eller kvinna vi intervjuat. 
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2. Metod 
Vi kommer i följande kapitel redogöra för våra metodologiska utgångspunkter och vårt 

genomförande av uppsatsen. Vi kommer att delge våra metodval och den kunskapssyn vi 

utgått ifrån. En förklaring till vårt urval och hur vår insamling och bearbetning av data 

genomförts kommer även att förklaras. Vidare diskuteras begreppen validitet och relia-

bilitet gällande uppsatsens trovärdighet och giltighet. Till sist har vi även valt att be-

skriva våra etiska ställningstaganden under uppsatsarbetet. 

 

2.1 Metodval och kunskapssyn  
Vi har valt en kvalitativ metod eftersom Backman (2008) förespråkar att då man söker 

kunskap om intervjupersoners uppfattningar och erfarenheter är denna metod fruktbar. 

Eftersom uppfattningar och erfarenheter är komplexa och mångfacetterade begrepp är vi 

av uppfattningen att detta är svårt att få en bra bild av genom en kvantitativ metod som 

exempelvis enkäter. Vi vill kunna ställa följdfrågor om det är något vi inte förstår och 

även ha möjlighet att fördjupa oss och fråga vidare om det är något vi är speciellt intres-

serade av. Vi tror även att det är lättare för en intervjuperson att beskriva sina upplevel-

ser i en social interaktion än i en skriftlig form. 

 

Vi har ett induktivt förhållningssätt som utgångspunkt. Vi har förankrat teorierna och 

tolkningen av dessa i vårt empiriska material och inte tvärtom. I vår utredning har vi 

undersökt våra intervjupersoners uppfattningar och erfarenheter av begreppet soft skills, 

och främst i förhållande till serviceingenjörernas arbetssituation. I detta avseende har vi 

hämtat inspiration från fenomenografin då denna metodansats enligt Dahlgren och Jo-

hansson (2009) lämpas för att framställa och undersöka människors uppfattningar om 

olika företeelser. 

 

I vår kvalitativa metod har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi har tema-

tiserat våra intervjuguider för att underlätta inför dataanalysen eftersom detta har gjort 

vårt resultat lättare att tematisera. I vår analysfas där vi analyserat vårt material har vi 

inspirerats av fenomenografin då vi använt oss av en analysmodell som beskrivs av 

Dahlgren och Johansson (2009) och utgår ifrån sju steg. Denna modell ansåg vi vara 

användbar för oss och vårt syfte. Denna modell kommer vi att förklara närmre längre 

fram under vårt kapitel om bearbetning av data. 

 

Vårt syfte är att se till intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter. Kunskapen vi 

söker är därför av subjektiv karaktär. Vi ser även oss själva som subjektiva då vi anser 

att forskare alltid syns i sitt verk. Att försöka nå full objektivitet är enligt Alvesson och 

Deetz (2000) inte endast nästintill omöjligt utan även i de flesta fall ej önskvärt. Detta 

eftersom mycket kan gå förlorat, till exempel en mångfald och en öppenhet (Alvesson 

och Deetz, 2000). Då vi söker kunskap om någons uppfattningar är uppsatsen högst 

subjektiv. Vi utgår även ifrån Tetra Paks krav och önskemål samt vad kunder till dem 

har för erfarenheter och önskemål kring serviceingenjörernas beteenden och attityder. 
Detta gör att vårt resultat och vår analys ej är generaliserbar och inte kan översättas till 

en annan organisation eller en annan yrkesgrupp. 
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2.2 Urval 
Vi har begränsat oss till Tetra Pak och deras avdelning ”Technical Service”. Vår kon-

taktperson är verksam inom “Technical Competence Development”och arbetar som 

“Manager Competence Development”.  
 

Inom Tetra Pak sker just nu en satsning inom ”Akademin”, vilket förenklat är ”skolan” 

där serviceingenjörerna genomgår kurser i sex månader innan de blir ”fullbordade” ser-

viceingenjörer hos Tetra Pak. Satsningen innebär att serviceingenjörer som är verk-

samma inom Tetra Pak skall certifieras genom gemensamma villkor globalt. Samtidigt 

sker en satsning på soft skills och vår kontaktperson har i uppgift att plocka fram dessa 

soft skills för att kunna förstärka och utveckla dessa hos serviceingenjörerna genom en 

del i Akademin, till exempel genom workshops. För att kunna få kontakt med dem som 

är ansvariga för serviceingenjörerna och insatta i deras arbetssituation bad vi vår kon-

taktperson ge oss namn på ett antal personer världen över då Tetra Paks önskan var att 

få ett globalt perspektiv. 

 

Vi söker inte en generaliserbarhet i vårt urval eftersom en avsiktlig exkludering finns. 

Urvalet är ett strategiskt urval där urvalet har valts för särskilda ändamål (Cohen, Ma-

non och Morrison, 2007). Detta är nödvändigt då vi inte är insatta i serviceingenjörernas 
arbete och de som är ansvariga och lämpligast att intervjua för att kunna identifiera be-

teende och attityder som anses eftersträvansvärda. Ett strategiskt urval är även fruktbart 

i relation till vårt syfte och vår kvalitativa metod. Detta för att ta reda på vad som anses 

som eftersträvansvärda beteenden och attityder i Tetra Paks ögon och då vi haft en vilja 

att anpassa våra utvecklingsåtgärder utifrån vad som är viktiga värden för dem som fö-

retag eftersom vår önskan är att ge våra uppdragsgivare något för dem av vikt.  

 

Vi har genomfört sex intervjuer med personer som är väl insatta i serviceingenjörernas 

arbete. Större delen av våra respondenter har befattningar som innebär att de har olika 

kluster i världen som ansvarsområden. De är ansvariga för de specialister som finns och 

kan hjälpa serviceingenjörerna när det blir problem ute hos kunder. De andra har även 

de arbetsuppgifter som innebär att de har en stor insikt i serviceingenjörernas arbete och 

de flesta har en stor påverkansmöjlighet i serviceingenjörernas arbete och framtida ut-

veckling. Samtliga av våra respondenter har en gedigen erfarenhet inom Tetra Pak då de 

flesta arbetat inom organisationen i över 20 år. De har alla haft väldigt skiljda arbets-

uppgifter inom Tetra Pak genom sina år och har därför en stor insikt i Tetra Pak som 

organisation.  

 

Vi har genomfört en pilotintervju som givit oss information och som varit användbar, 

denna är därför en av de sex intervjuer som ingår i vårt resultat. Utöver detta har vi har 

även fört kontinuerliga samtal med vår kontaktperson på Tetra Pak för att får en bättre 

inblick i Tetra Pak som organisation och speciellt den delen av Tetra Pak som berör 

serviceingenjörerna. Vi har också haft ett samtal med en person från vår kontaktpersons 

avdelning ”Technical Competence and Development”. Vi har i vårt resultat även valt att 

redovisa relevant information som delgivits oss från vår kontaktperson och dennes kol-

lega. 

 

Vi har även haft tillgång till information från vad kundundersökningar visar och genom 

dem kunnat utläsa vilka beteende och attityder som anses eftersträvansvärda och som är 



7 

uppskattade från kundernas sida. Detta då vi sökte en bredare bild och fler perspektiv än 

endast från de ansvariga för serviceingenjörerna. Till sist har vi tagit del av material 

som är till för nyanställda inom ”Technical Service”, bland annat serviceingenjörer. I 

boken nämns centrala värden för Tetra Pak och vad de nyanställda kan förvänta sig av 

företaget men även vad företaget kräver av de anställda. 

 

2.3 Datainsamling 
Vi har valt att göra en semistrukturerad intervjuguide då detta underlättat att få svar på 

vårt syfte och våra frågeställningar. Då vi haft ett mål att kunna jämföra och se om det 

finns likheter mellan våra intervjupersoners svar har vi formulerat frågorna på ungefär 

samma sätt i alla intervjuer. Eftersom vi vill se till intervjupersonernas uppfattningar 

och erfarenheter har vi dock inte konstruerat en alldeles standardiserad intervjuguide 

med exakt bestämda frågor till varje individ då vi vill ge dem utrymme till att verkligen 

kunna berätta det de känner är av vikt. Vi ville även ha möjlighet till att ställa följdfrå-

gor utifrån vad de berättar, vilket medfört differenser mellan intervjuerna. Här har vi 

använt oss av en teknik som Dahlgren och Johansson (2009) benämner som probing, 

vilket innebär att vi som forskare kan ställa uppföljande frågor och be intervjupersonen 

att utveckla sitt svar. 

 

Vi har med tillåtelse av våra respondenter spelat in våra intervjuer. En av oss har varit 

ansvarig för att hålla i intervjun medan den andre av oss fört noteringar för eventuella 

följdfrågor. Efter varje ”del” i intervjun har den andra personen haft möjlighet att ställa 

dessa följdfrågor. Detta då den som intervjuat kan ha missat något väsentligt eller haft 

svårighet att utveckla sina frågor.  
 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 
Vi anser att kvalitativa intervjuer är användbara för att identifiera nödvändig informa-

tion från våra intervjupersoner. Detta då begreppet enligt Cohen et al. (2007) innebär att 

man gör ett verbalt utbyte av tankar och uppfattningar mellan två eller flera personer. 

Syftet med detta är att samla in information om människors förståelse och upplevelser 

för att få en djupare uppfattning om en annan persons situation (Cohen et al., 2007). För 

att besvara vårt syfte ansåg vi att den kvalitativa metoden var användbar då man med 

denna metod enligt Cohen et al. (2007) ofta eftersträvar varierande och spontana svar av 

sina respondenter och även ett djup i svaren. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi i förväg har bestämt vilka äm-

nen vi kommer att beröra och vilka grundfrågor vi ska ställa. Dessa frågor är förutbe-

stämda i en viss ordningsföljd. Detta har gjort att samtliga respondenter fått samma 

övergripande frågor i samma ordning. Detta för att underlätta för oss vid jämförandet 

och tematiseringen av empirin och analysen av den insamlade datan. 

 

Cohen et al. (2007) menar att det finns risker med semistrukturerade intervjuer då en 

standardiserad formulering av öppna frågor minskar flexibiliteten och kan hindra spon-

taniteten och det naturliga agerandet. Intervjuarens objektivitet kan även försvagas då 

risken finns att denne agerar partisk i förhållande till intervjupersonen (Cohen et al., 

2007). Dock är vi medvetna om detta och har därför haft detta i beaktande då vi hållit 

våra intervjuer. Vi har även uppmuntrat till en öppenhet hos respondenterna. 
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Tre intervjuer, samtalen med vår kontaktperson och dennes kollega har skett personli-

gen då vi träffat dem. De övriga tre intervjuerna har skett genom videokonferens då 

dessa personer befunnit sig i andra delar av världen. En intervju har genomförts på eng-

elska. 

 

2.3.2 Dokumentgranskning 
Vi har tagit del av det material som Tetra Pak har angående soft skills, det vill säga 

kundkommentarer från en kundundersökning, deras ”Technical Service Hand Book” 

samt diverse interna power point-presentationer. Vi har granskat dessa dokument och 

därför även använt oss av metoden dokumentgranskning. Backman (2008) påtalar vik-

ten att ta reda förutsättningen för området och skaffa sig en helhetssyn på vad som redan 

framtagits i ämnet. Detta menar han att man kan använda bland annat som bakgrundsin-

formation i en uppsats (Backman, 2008). 

 

2.4 Databearbetning 
Vi beslutade oss för att transkribera intervjuerna då fördelen med detta enligt Dahlgren 

och Johansson (2009) är att man lättare kan gruppera och tematisera intervjuerna då 

man har hela texten framför sig. En nackdel med att inte transkribera kan vara att det 

anses för subjektivt då läsaren inte har tillgång till en objektiv transkribering (Dahlgren 

och Johansson, 2009). 

 

För att vara säkra på att vi i resultatet fått med allt av vikt har vi transkriberat intervju-

erna. En transkribering utförd efter en inspelning visar emellertid inte icke-verbala ut-

tryck och stämningar vilket är en nackdel (Cohen et al., 2007). Vi har dock valt att bort-

se ifrån icke-verbala uttryck i vår uppsats då vi ansett att detta inte är nödvändigt att ta 

hänsyn till i förhållande till vårt syfte.  

 

Vi har genomfört en tematisering av våra intervjusvar utifrån samlingspunkter i vad 

som berörs då vår vilja varit att ha en tydlig tematisering av de olika ämnen som berörs. 

Detta för att genom dessa samlingspunkter kunna komma fram till förslag på utveck-

lingsmöjligheter. För att empirin skall kunna anknytas till det ursprungliga syfte är det 

enligt Backman (2008) nödvändigt med en tematisering där man strukturerar och sys-

tematiserar insamlad data för att på så sätt göra empirin överskådlig och tolkningsbar. 

 

Vi har i vår bearbetning av data, som vi tidigare nämnt, använt oss av en analysmodell 

som består av sju steg. Första steget är ”att bekanta sig med material” där vi läst ige-

nom våra transkriberade intervjuer noggrant för att vara väl insatta i innehållet. Steg två 

handlar om ”kondensation”, här startar analysen genom att man urskiljer de mest vikti-

ga och betydande yttranden som man fått från sina intervjupersoner. Vidare använder 

man sig i ett senare steg av dessa urskiljda bitar för att göra jämförelser. I steg tre börjar 

”jämförelsen” där man försöker finna likheter och skillnader (Dahlgren och Johansson, 

2009). I steg fyra är likheterna och skillnaderna funna och det är här det sker en ”grup-

pering” av dessa, det vill säga att man ordnar de relaterade likheterna och skillnader i 
grupper. I steg fem ska man ”artikulera kategorierna” det vill säga det är här vi ska 

finna kontentan av vårt resultat och begränsa vad man relaterar till samma grupp, vilka 

resultat som hör till samma tema och om det behöver läggas till fler grupper. I steg sex 

ska kategorierna ”namnges”. Steg sju kallas för den ”kontrastiva fasen”, där ser man 
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igenom sina grupperingar så att de är tillräckligt unika för att inte likna någon annan 

grupp (Dahlgren och Johansson, 2009). När dessa faser är avslutade kan vi gå vidare 

och knyta an vårt resultat till olika relevanta teorier. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
När en kvalitativ studie genomförs diskuteras validiteten genom till exempel hur djup 

och äkta studien är, hur subjektiv den är, hur ärlig den är och hur omfattningen ser ut. 

Validitet handlar om att mäta det man avser att mäta och på så sätt ge studien en giltig-

het (Cohen et al., 2007) 

 

Vi strävar efter att göra vår undersökning så valid som möjligt utefter våra förutsätt-

ningar. Detta gör vi bland annat genom att konstruera våra intervjuguider med frågor 

som svarar till vår frågeställning och vårt syfte. Vi kommer sträva efter att formulera 

frågor som i så hög grad som möjligt inte är ledande eller frågor som kan missförstås. 

 

Våra intervjuer kommer som vi tidigare nämnt, vara semistrukturerade, alltså kommer 

intervjuerna att vara relativt öppna vilket kan ses som en nackdel utifrån en valid studie. 

Detta ser vi dock inte som en nackdel då Cohen et al. (2007) menar att ett djup i inter-

vjuer anses viktigt för att en studie skall vara giltig och djupet kommer vi att nå genom 

våra öppna frågor. Vi är även medvetna om att vi som forskare alltid finns med och på-

verkar studien då det är vi som intervjuar. Vi har dock strävat efter att vara så objektiva 

som möjligt efter vad som möjligt, en full objektivitet är dock ouppnåeligt och inte 

fruktbart och speciellt inte i en kvalitativ studie. 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är. I kvalitativa studier behandlas ofta 

faktorer som ärlighet, pålitlighet och noggrannhet för att se i vilken grad en studie är 

tillförlitlig (Cohen et al., 2007). Eftersom vi genomför interpersonella intervjuer kom-

mer det sociala sammanhanget och den sociala interaktionen påverka reliabiliteten. 

Dock påverkas alltid en kvalitativ studie av den sociala situation man befinner sig i vil-

ket medför att trovärdigheten alltid kan ifrågasättas i kvalitativa studier (Alvesson och 

Deetz, 2000). En transkribering kan dock öka reliabiliteten då läsaren får en objektiv 

framställning av intervjun.  

 

Vi har genomfört en pilotintervju med en utvald person för att se till att frågorna är for-

mulerade på ett sätt som gör att de inte missförstås och att vi får svar på det vi frågar, att 

de är lättförståeliga, att vi som intervjuar förstår och ställer frågorna på samma sätt, vil-

ket enligt Cohen et al. (2007) kan öka reliabiliteten. Att genomföra en pilotintervju gav 

oss en uppfattning om hur lång tid intervjuerna skulle ta, vilket i sin tur gav oss en tro-

värdighet då vi kunnat tala om för intervjupersonerna ungefär tidsåtgång. Pilotintervjun 

gav oss en god uppfattning om vår intervjuguides konstruktion och om frågorna var 

formulerade på ett förståeligt sätt. Under pilotintervjuns gång uppkom idéer och förslag 

på följdfrågor tillförde ytterligare en dimension. Personen vi genomfört pilotintervjun 

med gav oss även värdefulla kommentarer om intervjuguidens uppbyggnad och hur 

frågorna uppfattades. Cohen et al. (2007) menar att sådana kommentarer ökar validite-

ten. 
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2.5 Etik 
Slutligen har vi även diskuterat våra etiska ställningstaganden såsom vårt förhållnings-

sätt utifrån forskningsetiska principer. HSFR (Humanistisk- samhällsvetenskapliga Forsk-

ningsrådet) har tagit fram forskningsetiska principer som bör beaktas inom vetenskaplig 

forskning. Här ingår fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar i forskningen 

ska delges information om syftet med forskningen, var forskningen kommer att publice-

ras och att deltagarens uppgifter endast kommer att användas i forskningssyfte. Delta-

garna ska även delges att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan av-

bryta och ångra sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att den som deltar i forskning-

en har rätt att bestämma över sin egen medverkan, personen har rätt att bestämma över 

hur länge denne vill delta och under vilka omständigheter och har även rätt att avbryta. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som deltar ska vara så kon-

fidentiellt som möjligt. Detta innebär att de personer som deltar och dennes åsikter inte 

ska kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att deltagares uppgifter 

ej får användas i andra syften än i forskningen. Informationen som deltagaren lämnar får 

inte användas i syfte för åtgärder eller beslut som påverkar personen direkt (HSFR, 

1990).  

 

Vi har följt dessa råd genom att vi innan varje intervju förklarat våra etiska ställningsta-

ganden, så som att deras medverkan är frivillig, att de får avbryta när som helst, att vi 

vill ha deras samtycke att använda deras uppgifter i vår examensrapport och att denna 

kommer att publiceras på Internet genom Lunds universitet. Vi har även fått deras sam-

tycke att spela in intervjuerna, då vi för vår egen del vill kunna transkribera dem, men 

att ingen annan än vi kommer att ha tillgång till inspelningarna. Vi har erbjudit dem 

högsta möjliga konfidentialitet genom att inte namnge dem och ingen möjlighet för ut-

omstående till att identifiera dem ska finnas. Vi har även delgivit dem syftet med vår 

examensrapport och i vilket syfte deras uppgifter kommer att användas (HSFR, 1990).  
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3. Resultat 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för det material vi erhållit genom våra inter-

vjuer och kommentarer vi kunnat utläsa från en kundundersökning. Vi har tematiserat 

resultatet genom att först redovisa respondenternas uppfattningar och erfarenheter av 

begreppet soft skills och vilka soft skills som är av speciell vikt för en serviceingenjör. 

Vi kommer sedan att redogöra för flertalet faktorer som påverkar serviceingenjörernas 

soft skills. Vidare ämnar vi redogöra för kunders önskemål och krav gällande service-

ingenjörernas soft skills, detta genom våra respondenters uppfattningar och erfarenhe-

ter av kunders krav och önskemål samt kundkommenterar vi utläst ur en kundundersök-

ning. Vi redogör även för vad Tetra Pak hittills gjort för att säkerställa serviceingenjö-

rernas soft skills och tillsist redovisas de utvecklingsmöjligheter som finns för vidare 

utveckling av serviceingenjörernas soft skills.  

 

3.1 Soft skills 
I våra svar gällande vad soft skills är för våra respondenter, har vi både kunnat urskilja 

likheter och skillnader. De flesta nämner att soft skills är hur en individ beter sig och en 

viktig egenskap är att kunna hantera människor och att förstå kunden och dennes behov. 

Någon nämner att soft skills är hur man är som person, alltså vilka egenskaper man har. 

Att vara lyhörd och att kunna lyssna på människor benämns av de flesta som en viktig 

egenskap. Två av våra respondenter nämner även att soft skills på Tetra Pak är attitudes 

and behaviour. Att kunna kommunicera klart och tydligt nämns även av de flesta re-

spondenter som en viktig egenskap när det gäller soft skills. I försök att bryta ner soft 

skills i egenskaper frågade vi även våra respondenter ”skulle du kunna definiera soft 

skills?”. Egenskaper eller begrepp som nämnts i våra intervjuer är att vara lyhörd, 

kundorienterad, serviceminded, servicevänlig, ödmjuk, teamwork, flexibel, att kunna 

kommunicera, att kunna argumentera och diskutera. Andra begrepp som nämns som 

väsentliga är kundkommunikation, drivenhet, bemötande, människokännedom, öppen-

het och tillgänglighet. Någon nämner även att det är viktigt med ledarskapsfärdigheter 

som till exempel att vara öppen för förändring, att kunna samarbeta, kunna utveckla 

andra människor, att kunna utveckla sig själv och även att kunna prestera. En intervju-

person nämner även att soft skills är allt utanför det rostfria, med det rostfria menas all 

utrustning och maskiner. Han menar att till exempel engelskkunskaper och kunskaper i 

Excell är soft skills. Soft skills benämns även som något väldigt brett och stort som är 

svårt att ta på och några benämner soft skills som hur jag reagerar på situationer, till 

exempel stress.  

 

3.1.1 Kännetecken hos en bra serviceingenjör 
De flesta av våra respondenter har berättat både vad som krävs av en serviceingenjör 

tekniskt och vad som krävs i form av beteende och attityder (soft skills). Vi nämner här 

det tekniska även om detta inte är vårt fokus, då vi vill kunna skilja på vad responden-

terna anser är tekniska färdigheter/hard skills är och vad som anses vara soft skills. Flera 

av våra respondenter har själva arbetat som serviceingenjörer och berättar att det är stor 

skillnad på att vara serviceingenjör idag jämfört med tidigare. Idag är det mer automa-

tion jämfört med tidigare då det var mycket mekanik. Det krävs idag därför annorlunda 

färdigheter. Våra respondenter ger inte en närmre beskrivning av de tekniska kunska-

perna förutom att det ska vara en individ som är tekniskt kompetent som klarar av att 

arbeta med utrustningen men även att kunna lösa problem som uppstår gällande den. 
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Egenskaper som nämns som viktiga hos en bra serviceingenjör och som ingår under 

begreppet soft skills är att vara lyhörd, att kunna lyssna på kunden och inte dra förhas-

tade slutsatser. Individen ska även vara ödmjuk mot kunden och vara serviceminded och 

inte förminska kunden genom att till exempel säga ”så här det”. Individen ska även 

kunna ha en förmåga att skapa personliga relationer med kunden då en personlig kon-

takt anses viktigt. Serviceingenjören ska även vara en person som är lätt att tala med, 

vara kommunikativ och verbal genom att vara öppen och tillgänglig som person. De ska 

även vara klara och tydliga med vad de planerar att göra när de är ute hos kunden, men 

även efteråt berätta vad de faktiskt gjort. Någon nämner att det tyvärr är många tekniker 

som är fåordiga och väldigt tillbakadragna. Flera av våra respondenter nämner även att 

serviceingenjören ska kunna plocka upp säljsignaler, om en kund uttrycker ett behov 

ska serviceingenjören kunna relatera det till sina produkter som Tetra Pak har att erbju-

da.  

 

Vidare anses att man vinner mycket genom att bara vara glad och positiv. Serviceingen-

jören ska kunna hålla sig lugn även om kunden är väldigt upprörd. Han ska vara saklig 

och lugnt förklara för kunden hur situationen ser ut. 

 

En respondent nämner även att alla serviceingenjörer ska hålla samma standard, servi-

cen ska inte vara sammanfogat med personen utan det ska vara en allmän Tetra Pak-

standard. Intervjupersonen berättar vidare att det är viktigt med en helhetsbild, att se sin 

egen del och sina arbetsuppgifter och vad de gör för helheten. En annan viktig del är att 

en serviceingenjör ska vara kunnig och observant på kulturella skillnader. Att servicein-

genjören har en bra självkännedom och vet hur denne agerar i olika situationer nämns 

även som eftersträvansvärt. 

 

För att få ytterligare information ställer vi frågan ”Hur är den perfekta serviceingenjören 

enligt dig?”. Någon berättar att en perfekt serviceingenjör är någon som har en balans 

mellan att vara excellent i tekniska färdigheter och excellent i beteende- och attitydfär-

digheter. Individen måste även ha en del kommersiella färdigheter och även en del le-

darskapsfärdigheter. Någon nämner att en perfekt serviceingenjör är någon som gått 

utbildning på maskinen till fullo och någon som varit ute och jobbat ett tag och lärt sig 

av sin erfarenhet. Att vara kunnig i det engelska språket nämns som väsentligt av någon, 

då engelska är det officiella språket på Tetra Pak. Någon nämner att det perfekta hade 

varit en person med åtta armar och någon som var en perfekt kombination av en vd och 

en bilmekaniker. Intervjupersonen tillägger att eftersom ingen är helt perfekt måste man 

finna en medelväg. En medelväg skulle kunna vara en person som är duktig på att han-

tera kunder och olika typer av situationer, kunna tänka snabbt och trivas med att arbeta 

under stundtals relativt svåra förhållanden. 

 

Då vi haft vilja att få ytterligare exempel på soft skills har vi ställt frågan ”Vilka soft 

skills är viktiga för en serviceingenjör?”. Någon nämner egenskaper som att individen 

ska vara utåtriktad och inte alltför introvert. Intervjupersonen nämner även vikten av att 

ha en helhetsbild av företaget och inte vara alltför specialiserad på sitt område eller sin 

situation eftersom det då kan vara svårt att sätta sig in i kundens situation som är väldigt 

annorlunda. En ödmjukhet är även viktigt, att kunna erkänna att man inte kan svara på 

en fråga, istället för att hitta på ett svar, man ska inte känna att man måste svara på alla 
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frågor kunden ställer. Individen ska kunna säga att den inte tyvärr inte kan svaret men 

att han kan ta reda på det. En annan intervjuperson nämner följande soft skills som vik-

tiga för en serviceingenjör; att ha ett gott bemötande, att vara öppen och även att vara 

tydlig och klar.  

 

Vi ville undersöka vilka beteende och attityder som räknas som bra och mindre bra ge-

nerellt enligt våra respondenter, då Tetra Pak preciserar soft skills som ”attitudes and 

behaviours”. En av våra respondenter nämner en attityd som han anser extra viktig och 

det är att kunna arbeta tillsammans med kunderna, även om detta inte är något kunderna 

alltid vill är det enligt honom viktigt att ha detta i tankarna, att se arbetet hos kunden 

som ett teamwork, vissa delar sköter Tetra Pak och vissa delar står kunden för. En an-

nan intervjuperson nämner att vara en ”besserwisser” som en mindre bra attityd, han 

nämner exempel då en serviceingenjör har ”tappat ansiktet” inför kunden då specialisten 

kommer till kunden och berättar hur det egentligen fungerar. Intervjupersoner berättar 

vidare att det är viktigt att vara ödmjuk även om man vet vad felet är och att ha en enad 

front tillsammans med sina kollegor gentemot kunden. En annan intervjuperson nämner 

vikten av att ha tålamod, att inte tappa tålamodet även om man är utsatt för stor press 

från kunden. Att även hålla sig lugn och inte blir irriterad även om kunden är upprörd 

och framför klagomål anses viktigt.  

 

För att få ett sammanfattat svar från våra respondenter gällande deras uppfattning av 

soft skills hos serviceingenjörerna ställde vi följande fråga; ”Om du fick välja tre soft 

skills, särskilt viktiga för en serviceingenjör, vilka skulle det vara?”. Några ansåg detta 

som väldigt svårt och kunde inte begränsa sig till just tre soft skills. Att kunna lyssna 

nämns dock av flera stycken som en särskilt viktig soft skill. Kommunikation, att kunna 

tala med andra människor på rätt sätt samt att kunna samtala på ett lugnt sätt nämns av 

flera intervjupersoner. Att vara ödmjuk samt att kunna vara en typ av försäljare som kan 

sälja in produkter utifrån kunders behov nämns även. Att vara öppen nämns som viktigt 

av flera intervjupersoner, att vara öppen både för människor och situationer man kan 

hamna i nämns av någon som väldigt väsentligt. Ett analytiskt tänkande nämns som 

viktigt, att man till exempel tar sig tid att analysera och definiera ett problem noggrant 

och inte är för snabb med sina lösningar. En annan soft skill som nämns av en intervju-

person är att kunna lära någon annan människa något, att på ett bra sätt kunna förklara 

något så att en annan människa förstår vad man menar. Att vara serviceminded och att 

vara kundorienterad nämns även av flera intervjupersoner som särskilt viktiga soft 

skills. Ytterligare två soft skills som nämns är att serviceingenjören ska vara driven och 

kunna ge och ta feedback, en fungerande kommunikation mellan serviceingenjören och 

dennes chef nämns som viktigt.  

 

3.1.2 Serviceingenjörernas inställning till och kunskap om soft skills 
Flera av våra respondenter påpekar att det såklart skiljer sig en del mellan olika indivi-

der. En av våra intervjupersoner berättar att han arbetat med många olika kategorier av 

människor, han fortsätter med att berätta att soft skills för en del kommer naturligt och 
att de ofta är personer som senare i livet går vidare till andra positioner, som till exem-

pel chefsjobb. Vidare anser han att en del serviceingenjörers inställning till soft skills är 

mindre ”bra” då de anser att soft skills inte är något de behöver då deras fokus ligger på 

att ta hand om maskinerna. Även en annan respondent nämner att soft skills inte är nå-

got som läggs speciellt mycket tanke på hos serviceingenjörerna. En annan intervjuper-
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son nämner att det skiljer sig en del mellan specialister och generalister. Specialister är 

ofta sämre på soft skills än generalisten (serviceingenjören) som ofta har mer tid att till 

exempel dricka en kopp kaffe med kunden. Specialisterna åker ofta ut till kunden när 

det verkligen är problem vilket innebär att de vill sitta i lugn och ro och försöka lösa 

problemet. En respondent tror att soft skills inte är något serviceingenjörerna tänker på 

utan det är något som uppkommer när det uppstått en kris med någon kund. Intervju-

personen poängterar att han själv försöker ta upp det med sina anställda under med-

arbetarsamtal. Dock anser han att det är något man inom Tetra Pak måste arbeta mer 

med, soft skills är något som behöver upplysas mer än en gång per år. En annan inter-

vjuperson nämner att han tror att serviceingenjörerna blir en aning oroliga när de tänker 

på soft skills eftersom dessa serviceingenjörer just nu genomgår ett program där mycket 

hård träning i soft skills sker.  

 

Vi undrar även hur våra respondenter tror att serviceingenjörernas kunskap om soft 

skills ser ut. En intervjuperson nämner att han tror att det är olika mellan individer bero-

ende på deras ålder och erfarenhet från andra håll. Han tror att de äldre har större insikt i 

det än de yngre som har mindre erfarenhet. Någon anser att alla är medvetna om att de 

behöver något ”mer än det rostfria”. En annan respondent berättar att alla känner till det 

men att vissa utnyttjar det mer än andra. Han berättar vidare att de som utnyttjar soft 

skills är de som kommer väldigt långt. En respondent nämner att det skiljer sig åt bero-

ende på vilken bakgrund individen kommer ifrån. En del behöver tänka på det mer än 

andra, då soft skills kommer naturligt för vissa och för andra inte.  

 

3.1.3 Utvecklandet av soft skills hos en individ 
Vi ställer följande fråga till våra intervjupersoner; ”Hur tror du att soft skills utvecklas 

hos en individ?” Svaren skiljer sig åt men vi kan även urskilja likheter. Några tror att 

det är något man har, att det är något man utvecklar tidigt i barndomen och genom sin 

uppväxt. Någon nämner att vissa har det och andra inte och är tveksam till om det går 

att ”läsa sig till”. En intervjuperson nämner att soft skills har att göra med hur man är 

som person. Han tror att mycket utvecklas under en individs uppväxt. Han fortsätter 

med att berätta att han tror att det är som med matematik, en del har en fallenhet för det 

och andra inte. En annan nämner likt andras svar att det är något som utvecklas mycket 

under barndomen men att han anser att det är något som går att utveckla så länge det 

finns en medvetenhet om att det finns något man behöver förbättra. En annan nämner att 

motivation är en nyckel till utveckla sina färdigheter, även när det gäller soft skills 

 

3.1.4 Möjlighet till utveckling av soft skills 
Samtliga av våra respondenter tror att det är möjligt att stärka sina soft skills dock tror 

flera att det är svårt och att det beror på vilka soft skills som man avser att stärka. Vissa 

anser att det beror på individen och att vissa har större möjlighet att stärka sina soft 

skills än andra. En annan anser att förändrandet av soft skills sker i små steg. En av våra 

respondenter menar att man kan ändra bitar av det som är negativt och förstärka det som 

är positivt. Någon tror att utvecklandet av soft skills beror på hur motiverad individen är 

och om det finns något form av mål så går det fortare att utvecklas. Han tror också att 

lönen och stödet från chefen har inverkan på motivationen till att utveckla soft skills. 

 

En av våra respondenter anser att en del av möjligheten att utvecklandet av soft skills 

beror på om man är intresserad av det själv. En annan av våra intervjupersoner anser att 
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det är en sak att gå en kurs i soft skills men det svåra är sen att få det man lärt sig från 

huvudet till fingrarna är en annan. Man måste arbeta med sakerna man lärt sig för att 

kompetensen ska utvecklas. 

 

3.2 Påverkan 
I detta avsnitt ämnar vi att belysa både chefers och Tetra Paks påverkan på servicein-

genjörernas soft skills. 

 

3.2.1 Chefens påverkan 
Samtliga respondenter är övertygade om att cheferna har en stor påverkan på service-

ingenjörernas soft skills. Någon nämner att chefen redan vid anställningen har en stor 

inverkan på soft skills då denne väljer vem som ska få befattningen. 

 

En av våra respondenter nämner att det är chefen som har den största påverkningsgrad i 

både negativ och positiv bemärkelse. Chefen kan både förbättra och försämra service-

ingenjörernas soft skills, det gäller att han arbetar med och uppmärksammar soft skills 

på rätt sätt. Två av våra respondenter anser att cheferna även behöver arbeta med sina 

soft skills för att kunna överföra rätt beteende till serviceingenjörerna och för att kunna 

stödja dem i deras utveckling. De menar att chefen måste ha en positiv inställning för att 

det ska tas emot positivt av mottagaren. Vidare menar någon att chefen har en proaktiv 

uppgift, att förbereda serviceingenjörerna på vad Tetra Pak förväntar sig av dem när de 

kommer ut till kunder. 

 

3.2.2 Tetra Paks påverkan 
Samtliga av våra respondenter anser att Tetra Pak har en stor inverkan på service ingen-

jörernas soft skills. Någon anser att Tetra Pak är ett väldigt positivt företag att arbeta på 

och att detta påverkar individernas soft skills. 

 

En av våra intervjupersoner menar att då Tetra Pak som företag talar om sina värdering-

ar och sina förväntningar på hur individer ska uppföra sig, påverkar detta medarbetarnas 

soft skills. Detta har gjorts genom att förtaget har tagit fram centrala utbildningar där det 

talats om vad som förväntas av individerna. Vidare anses att då Tetra Pak tar fram olika 

former av träningsprogram påverkas individernas soft skills. De olika hjälpmedel som 

företaget tar fram har stor påverkan på hur mycket en chef kan arbeta med sina anställ-

da. 

 

3.3 Kundens önskemål och krav 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för kundernas önskemål och krav, både 

genom kundkommentarer och våra respondenters uppfattningar och erfarenheter av 

kunders önskemål och krav 

3.3.1 Kundkommentarer 
Vi har tagit del av Tetra Paks kundkommentarer och gemensamt för dem är att kunderna 
uppskattar snabb service från serviceingenjörerna. 

 

Många av kundkommentarerna berör tekniska kunskaper, kunderna önskar en kunnig 

serviceingenjör men rätt kunskaper för just den maskinen denne ska arbeta med. Några 
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har även kommenterat att de uppskattar när serviceingenjören förmedlar kunskapen till 

kundens tekniker. 

 

I kundkommentarerna kan vi utläsa att kommunikationen är väldigt viktig. Kunderna 

efterfrågar tydlig kommunikation både mellan Tetra Paks serviceingenjörer och mellan 

serviceingenjören och den lokala teknikern hos kunden. Vidare önskar kunden att servi-

ceingenjören ska vara tydligare i informationen om vad som har gjorts, varför något 

gjort samt var och när saker gjorts. Andra kunder har kommenterat att de anser att Tetra 

Paks serviceingenjörer har en bra kommunikativ förmåga och ett bra sätt att följa upp 

händelser. 

 

Annat vi har kunnat utläsa från kundkommentarerna är att någon kund önskar större 

samarbetsvilja från serviceingenjörens sida. Flera andra kunder belyser dock servicein-

genjörernas goda samarbetsförmåga och förmåga att interagera med de olika kundernas 

tekniker och deras underhållspersonal. 

 

Någon kund nämner även att de inte vill bli nervärderade av serviceingenjörerna utan att 

de önskar att deras problem tas på allvar. Någon kund har nämnt att de uppskattar servi-

ceingenjörens motivation och goda vilja till att lösa deras problem. 

 

3.3.2 Kundbemötande och exempel på situationer 
För att få en bättre bild av hur serviceingenjörernas vardag ser ut och vilka soft skills de 

kan tänkas behöva, frågar vi våra respondenter om de kan ge exempel på situationer 

som serviceingenjörerna ofta hamnar i och vilka soft skills som då är viktiga. Vi frågar 

även om de kan ge exempel på situationer där ett gott kundbemötande fanns och där ett 

mindre bra kundbemötande fanns.  

 

Flera av våra respondenter nämner liknande situationer. De nämner situationer där ma-

skinen på ett mejeri står stilla och flera tusen liter mjölk väntar på att bli förpackad. Ser-

viceingenjören är då i en situation där han utsätts för stor press och om han inte löser 

problemet kommer kunden att behöva hälla ut all mjölk och förlora väldigt mycket 

pengar. Kunden är i detta läge ofta väldigt upprörd och möjligen till och med förbannad. 

Förutom att vara kompetent och duktig på problemlösning är det även viktigt att servi-

ceingenjören håller sig lugn, att han kan lyssna på kunden, sätta sig in i dennes situation 

och kunna ta en diskussion med kunden utan att själv bli upprörd. Flera respondenter 

nämner även att det är viktigt att serviceingenjören är flexibel och kan anpassa sig efter 

kundens behov. Att vara serviceminded och vilja hjälpa kunden är även viktigt. Det 

nämns även som väldigt viktigt att serviceingenjören är tillmötesgående trots problem 

och under den infekterade stämning som då uppstår.  

 

För att serviceingenjören ska kunna göra ett bra intryck hos kunden krävs att han kan 

kommunicera med dem som arbetar på mejeriet. Serviceingenjören ska kunna förklara 

vad han ska göra och vad han har gjort. En respondent nämner att det kan hända att en 
produktionschef på mejeriet ifrågasätter serviceingenjörens tillvägagångssätt, det gäller 

då för serviceingenjören att han kan förklara varför han gör på ett visst sätt så att kunden 

känner sig nöjd med serviceingenjörens arbete. Flera respondenter ger exempel på ett 

dåligt kundbemötande då en serviceingenjör inte kan ta en diskussion med kunden och 

går därifrån utan att ha löst problemet. 
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En intervjuperson poängterar att det skiljer sig åt i vilka soft skills som är viktiga bero-

ende på vilken situation serviceingenjörerna befinner sig i. Vid ett haveri, som nämnts 

som exempel tidigare, krävs mycket mer kommunikation från serviceingenjörens sida. 

Intervjupersonen nämner vidare att haveri endast upptar cirka 5-10 % av serviceingenjö-

rernas tid, 25 % läggs på förebyggande underhåll och resten av arbetsuppgifterna består 

av installationer, kundutbildningar, operatörsutbildningar med mera. Han förklarar vida-

re att serviceingenjören vid ett underhåll av en maskin på ett mejeri endast går efter en 

checklista vilket sedan avrapporteras till kunden. När ett haveri har skett har servicein-

genjören redan en irriterad kund vilket kräver större stresstålighet och bättre kommuni-

kation.  

 

En intervjuperson ger ett exempel på en serviceingenjör som var väldigt strikt, han ville 

göra allting rätt och vara perfekt. Han ville hitta en bra lösning på ett problem direkt 

vilket tar tid. Kunden i sin tur ville ha igång sin produktion och måste få saker gjorda. 

Enligt intervjupersonen måste serviceingenjören i detta fall hitta en balans mellan att 

lösa problemet där och då och sedan finna en permanent lösning på problemet när tid 

finns. 

 

Vi vill vidare ta reda på om våra respondenter kan ge ett exempel på någon som förbätt-

rat sitt kundbemötande då vi vill se exempel på hur processen gått till och hur denne 

utvecklat sina soft skills. Några av våra respondenter ansåg det svårt att komma på en 

person som förbättrat sitt kundbemötande eller sina soft skills. Någon nämnde att han 

ansåg att de som grupp på Tetra Pak förbättrat sina soft skills genom att faktiskt belysa 

vikten av soft skills.  

 

En respondent ger ett exempel då en serviceingenjör som behövde förbättra sin soft 

skills fick gå bredvid en erfaren serviceingenjör under en längre tid, vilket gjorde att han 

lärde sig att bemöta kunden på ett bra sätt.  

 

En intervjuperson ger ett exempel på en specialist som förbättrat sitt kundbemötande. 

Denna serviceingenjör var väldigt kompetent tekniskt men var väldigt introvert och var 

svår att få kontakt med. Det som gjordes var att man gav honom mer ansvar för att göra 

saker ute hos kunden. Eftersom han gjorde ett väldigt bra jobb ute hos kunden tekniskt 

fick han visa vad han kunde för andra, för dem som arbetade på mejerierna men även 

deras chefer. Intervjupersonen berättar vidare att han och serviceingenjörens närmsta 

chef hjälpte honom med att förbättra och utveckla sina presentationer och sitt sätt att 

kommunicera. Efter ett tag fann denna serviceingenjör detta bekvämt och fick ta åt sig 

äran åt allt han hade gjort så bra. Enligt intervjupersonen ändrade den här personen sig 

väldigt mycket genom att han fick prova på att göra saker som han inte var van vid och 

lära sig att det inte var så ”farligt” utan att det faktiskt var ganska roligt. Han fick ta åt 

sig äran och blev mer självsäker eftersom han fick möjligheten att utvecklas. 

 

3.3.3 Kundens önskemål 
Vi ville även fråga våra respondenter om deras uppfattningar och erfarenheter gällande 

vilka soft skills kunden önskar. Några nämner att de inte tror att soft skills är någonting 

som kunderna tänker på. De tror att det viktigaste för dem är att deras maskiner fungerar 

och att serviceingenjörerna hjälper med installationer, reparationer etcetera. Dock näm-
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ner en respondent att kunden i större utsträckning tänker på det då de får ett negativt 

intryck av en serviceingenjör, att de då kan önska att serviceingenjören beter sig annor-

lunda. Respondenten berättar vidare och tror att då det uppkommer en situation där 

kunden verkligen behöver kommunicera med serviceingenjören och detta fungerar på 

ett väldigt bra sätt, att kunden verkligen uppskattar detta. Några andra respondenter 

nämner att de tror att kunderna önskar de soft skills som de nämnt tidigare som viktiga 

för en serviceingenjör, till exempel ett analytiskt tänkande, att kunna lyssna och vara 

lyhörd. En respondent anser att serviceingenjörerna ska kommunicera med kunderna i 

större utsträckning och tror att kunden även önskar detta. Han berättar vidare att han tror 

att kunden vill att serviceingenjören kommunicerar mer och förstår deras situation och 

deras behov bättre. 

 

3.4 Tetra Paks tidigare satsningar 
Några av våra respondenter berättar att det redan vid rekryteringen görs tester för att 

undersöka vissa soft skills, bland annat görs ett planeringstest där man under kort tid ska 

planera något som är ganska komplicerat. Genom detta test får man reda på om indivi-

den kan tänka någorlunda klart under press. Efter planeringstestet så får de presentera 

vad de kommit fram till vilket ger en inblick i hur de har tänkt och vilka presentations-

färdigheter de har. 

 

En av våra respondenter berättar om utbildningar som Tetra Pak ger via E-learning, där 

syftet är att få serviceingenjörerna att se saker från kundens sida, vilka färdigheter kun-

den sätter värde på och om serviceingenjören eventuellt behöver utveckla sina färdighe-

ter. Dock är en av våra intervjupersoner inte helt positiv till detta sätt att lära på, då han 

anser att man lär sig mer i riktiga situationer ute hos kunden och när man sedan får stöd 

från chefen. En annan respondent nämner även att serviceingenjörerna har svårt att fin-

na tid till att arbeta med detta program vilket gör att det nedprioriteras. Respondenten 

menar att Tetra Pak måste hålla ett fastare grepp om kurserna så att dessa genomgås. 

 

En av våra intervjupersoner berättar att man i Sverige har använt sig av en extern kon-

sult som hållit i en kommunikationskurs, där en av dagarna behandlade kundförvänt-

ningar och invändningar och den andra dagen köpsignaler. Kursen innehöll olika case 

och grupparbeten som relaterade till serviceingenjörernas vardag, vilka påstående en 

kund kan komma med etcetera. Alla serviceingenjörer har genomgått kursen och även 

systemspecialisterna ska genomgå den. Tanken är att även Norrmän och Danskar ska 

genomgå kursen. 

 

En av våra respondenter berättar att serviceingenjörer i Vietnam just genomgått ”as-

sessment” program. Detta program är initierat från Thailand och ska spridas vidare till 

Malaysia och Indonesien. De har anlitat en konsultfirma och programmet går ut på att 

bedöma och värdera en serviceingenjörs skills, att finna ut var de står i förhållande till 

kraven och sen försöka fylla eventuella gap och utveckla dem i deras kompetenser. De 

har tagit fram en rapport för varje serviceingenjör där genom olika skalor kan se hur de 

ligger till gällande attityder och beteende. Dessa har man fått fram genom att genomföra 

en del test som kan liknas vid IQ-test, de har även gjort liknande skalor och tester av 

serviceingenjörernas kunskaper i engelska. Vidare kommer sedan serviceingenjören och 

dennes chef överens om vad som ska utvecklas, vad som blir nästa steg i processen och 

chefen har sedan ansvar för att detta ska följas upp. Chefen och kollegerna ger sedan 
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serviceingenjören feedback i olika situationer. Det ingår sedan olika former av utbild-

ning i programmet som till exempel team building-övningar samt andra övningar som 

behövs för att fylla kompetensgapet. Han berättar också att detta program är likt Tetra 

Paks KPI´s
2
 där man gör en årlig individuell utvecklingsplan för alla anställda i organi-

sationen, detta inkluderar ett antal aktiviteter så som träning, coachning, workshops och 

andra aktiviteter. Detta följs sedan upp på helårs- och halvårsmedarbetarsamtal. Gällan-

de KPI’s nämner en av våra intervjupersoner att om något sätts upp som mål inom 

KPI’s, till exempel kommunikationsförbättringar, är medarbetarna ofta mer motiverade 

att uppfylla målet. 

 

En respondent berättar att de tidigare på Tetra Pak arbetat mycket med ”Culture Mana-

gement”, vilket var ett paket av kurser där man bland annat fick lära sig hur man bör 

bete sig i olika situationer, till exempel fick de lära sig hur bemötande i olika kulturer 

fungerar. De fick även arbeta med rollspel där olika situationer byggts upp. Detta ansåg 

respondenten som något väldigt bra i utvecklandet av soft skills.  

 

3.5 Utvecklingsmöjligheter 
För att få en större inblick i vilka utvecklingsmöjligheter som finns gällande servicein-

genjörernas soft skills frågar vi våra respondenter; ”Kan du nämna något överlag som 

serviceingenjörerna saknar när det kommer till kundbemötande/soft skills?”. En respon-

dent anser att serviceingenjörerna kan bli bättre på att hantera konfliktsituationer. En 

annan nämner att de kan bli bättre på att var ödmjuka. Flera intervjupersoner nämner att 

plocka upp säljsignaler som något serviceingenjörerna kan bli bättre på, och genom det 

förbättra Tetra Paks business. Till exempel om en kund uttrycker ett behov ska service-

ingenjören kunna relatera till sina produkter och om någon av dessa eventuellt kan lösa 

kundens bekymmer. 

 

3.5.1 Hur kan man utveckla soft skills 
Vi frågade även våra respondenter hur de tror att man kan utveckla serviceingenjörernas 

soft skills. För det första menar någon av våra respondenter att man inte kan utveckla 

soft skills genom att läsa sig till det utan att det måste vara praktiska övningar. Vidare 

menar han och flera andra av våra respondenter att man ska använda sig av rollbaserad 

utbildning med till exempel filmer eller rollspel. I rollspelen kan det vara fruktbart att 

belysa vardagliga situationer som serviceingenjörerna hamnar i genom att de till exem-

pel ger egna exempel på situationer. När dessa sedan spelas upp får serviceingenjören se 

hur fel det kan bli och de kan sedan relatera det till sin egen verklighet. Efter rollspelet 

är det sedan viktigt att få feedback från övriga deltagare på hur man agerat och vad man 

kunnat göra annorlunda. En annan av våra respondenter anser att det inte alltid är så att 

serviceingenjörerna ser sig själv som serviceuträttare men att de med träning som inne-

fattar rollspel kan de få insikter i detta. 

 

En av våra respondenter anser att förmågan att kunna presentera något är viktigt. Han 

gav som förslag att använda sig av en presentationskurs där man filmar individer när de 
presenterar något vilket han av egen erfarenhet menar fungerar väldigt bra. Han berättar 

                                                 

2
 Key Point Indicator är ett system där alla anställda har sina individuella mål uppsatta, 

vilket även är bonusgrundande. 
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vidare att de som ska presentera ofta är väldigt nervösa, vilket åhörarna vid de flesta fall 

inte märker. När personen i fråga får se sig själv på film och får se att han inte ser ner-

vös ut kan detta göra att nervositeten vid framtida prestationer försvinner och att han i 

sin tur presterar bättre. Vidare menar intervjupersonen att man i en sådan kurs även kan 

få lära sig hur man planerar och levererar en presentation. 

 

Några av våra intervjupersoner anser att chefen har ett stort ansvar vad det gäller ut-

vecklandet av soft skills, bland annat menar en av våra respondenter att chefen inte ska 

sätta personen i fråga i svårare situationer än denne klarar av. Exempelvis vid ett möte 

hos en kund är det inte chefens uppgift att ställa komplicerade frågor till serviceingenjö-

ren, utan detta är kundens uppgift. Chefen ska istället stötta serviceingenjören i att svara 

på dessa. En annan av våra respondenter anser att chefen måste ge serviceingenjören 

möjlighet till att utveckla sina soft skills, genom att bland annat ge honom möjlighet att 

genomföra presentationer, eller en chans att prova nya saker. När de lyckas bra med 

någonting måste de få ta dela av de positiva signalerna. Detta tror han gör att personen 

utvecklas genom att denne blir mer säker på sin sak och trygg i sin arbetssituation. Det 

måste även finnas tillåtelse att misslyckas och att de då känner att de har stöd från sina 

chefer. 

 

En av våra respondenter menar att chefen har det största ansvaret, att denne ska vara 

aktiv i att prata med individen om soft skills kontinuerligt, dock ser han ett problem i 

detta då många chefer inte har tid att ägna sig åt utvecklande av soft skills då de har 

många anställda under sig och måste prioritera annat 

 

Ett annat förslag från en av våra intervjupersoner är att om man märker att man har ett 

beteende som andra reagerar på och irriterar sig på så kan man med chefens hjälp försö-

ka förändra detta. Vid sådana tillfällen har chefen ett ansvar att belysa beteendet och ge 

feedback till serviceingenjören. 

  

Några av våra respondenter anser att det är viktigt att man har en kontinuerlig uppfölj-

ning, att det finns ett planerat program som följer upp och säkerhetsställer de förbättrade 

soft skillsen. Om inte detta görs så riskerar utbildningen att inte vara till någon nytta. 

 

En respondent nämner att det finns en utvecklingsmöjlighet för Tetra Pak som organisa-

tion. Han menar att man borde ge serviceingenjörerna tid för reflektion genom att till 

exempel efter genomfört arbete följa upp vad som skett och vad som eventuellt skulle 

kunna förbättras. Han nämner som exempel problematiska situationer hos en kund som 

kunde ha hanterats bättre. Han menar att om man efter situationen hade diskuterat hän-

delseförloppet kunnat komma fram till förslag på förbättringar till nästa gång någon 

liknande situation uppstår. Han menar att serviceingenjörerna genom detta kan lära sig 

något av sina erfarenheter och i sin tur utveckla sina soft skills. 

 

Någon av våra respondenter önskar att Tetra Paks skola (Akademin) var mer aktiv när 

det gäller utvecklandet av soft skills. Han förklarar vidare att det idag endast fokuseras 

på det rostfria. Några andra anser att de anställda inom HR-avdelningen borde vara mer 

aktiva och ge stöd till cheferna i utvecklandet av serviceingenjörernas soft skills, de 

behöver skaffa sig en förståelse för serviceingenjörsprofilen för att hjälpa Technical 

managers med utveckling av skills.  
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Några av våra respondenter anser att soft skills bör ingå i serviceingenjörernas utbild-

ning. Idag menar de att det endast är fokus på tekniska färdigheter under deras sex må-

naders utbildning. Flera menar också att soft skills-träning bör ske globalt och liknade 

över hela världen. 

 

En av våra respondenter nämner att han brukar ta upp soft skills med sina anställda vid 

deras medarbetarsamtal. Han tar då upp situationer som hänt under året och diskuterar 

dessa med den anställde. En av våra intervjupersoner menar att cheferna har en stor fri-

het att välja hur de vill utveckla serviceingenjörernas soft skills och att ansvaret ligger 

på dem, dock vore det önskvärt om det togs fram ett program för hur man ska göra. Han 

tror att det görs olika mycket i olika delar av företaget och speciellt för dem som inte 

försöker utveckla sina serviceingenjörer hade detta varit till stor hjälp. 

 

3.5.2 Behovet av stöd 
Vi har ställt en fråga till våra respondenter gällande vilket stöd serviceingenjörerna be-

höver; ”Vilket stöd anser du att serviceingenjörerna behöver i sin arbetssituation gällan-

de soft skills?”. En intervjuperson nämner att de inom Tetra Pak tar fram kurser som ska 

ge serviceingenjörer stöd i utvecklandet av deras soft skills. Flera av våra intervjuperso-

ner nämner att det är viktigt att serviceingenjörerna får bra stöd från sin chef. Någon 

nämner till exempel att om det är någon som inte har så lätt för vissa av ”de här saker-

na” så är det nödvändigt att chefen hjälper till och stöttar individen. Någon nämner vi-

dare att det är viktigt att chefen kan vägleda och ge rådgivning till serviceingenjörerna, 

oavsett om de har något problem eller om de har gjort någonting bra. Chefen ska även 

vara bra på att lyssna, intervjupersonen nämner vidare att det är bra om chefen använder 

öronen mer än munnen i sådana sammanhang. En annan respondent berättar även att de 

satsar mycket pengar på att ge serviceingenjörerna stöd och kurser i soft skills genom 

ett program som serviceingenjörerna genomgår.  

 

Vidare menar de att det är chefens uppgift att upplysa soft skills som något viktigt. En 

av våra respondenter menar att det är chefens uppgift att stödja serviceingenjörerna och 

ge dem feedback om kunder hört av sig angående deras beteende.  
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4. Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår valda teori. Vi kommer att beröra teorier 

kring soft skills, kompetensbegreppet, kompetensutveckling, förståelse, lärande och le-

darskap. En del av våra teorier är relaterade till andra yrkesgrupper än den vi under-

söker, dock anser vi att det går att dra paralleller till andra yrken då man inom dessa 

även poängterar vikten av soft skills. Innehållet i detta kapitel kommer sedan tillsam-

mans med resultatet ligga till grund förvår analys och diskussion. Vi inleder med ett 

stycke om vår valda litteratur. 

 

4.1 Källkritik, sökning och urval av litteratur 
Thurén och Strachal (2011) poängterar vikten av att kritiskt granska sina källor, att 

granska var källan är ifrån, vilken webbplats och i vilket syfte texten är publicerad, vem 

som skrivit texten, vem som står bakom webbplatsen, när sidan blivit uppdaterad etcete-

ra. När det gäller litteratur kan man även bedöma tillförlitligheten genom vilket förlag 

som givit ut boken. Vidare menar författarna att man ska skilja på primär- och sekun-

därkällor och att primärkällan i de flesta fallen är mer tillförlitlig (Thurén och Strachal, 

2011). 

 
Under uppsatsskrivandet har vi varit måna om att använda oss av så aktuella källor som 

möjligt då vi anser att soft skills är något som fokuserats mer på under 2000- talet. Vi har i 

första hand sökt primärkällor, detta då vi anser att dessa är mer tillförlitliga och ger även 

vår uppsats en högre trovärdighet. För att få en bredd i vår teori har vi använt oss av ett 

flertal vetenskapliga artiklar inom vårt ämne och dessa berör aktuell forskning. Vårt mål 

har varit att skapa en bra balans mellan svensk och internationell litteratur då vi önskat 

ett brett perspektiv. Dock har vi erfarit en svårighet i att hitta svensk litteratur som be-

rört ”soft skills”. Detta tror vi beror på svårigheten att översätta begreppet direkt då det-

ta inte har en rättfärdigande svensk översättning. Vi har dock hittat användbar svensk 

litteratur kring lärande, kompetensbegreppet, ledarskap och kompetensutveckling. Vi 

har en relativt stor bredd i våra internationella källor då de har sitt ursprung i både 

Danmark, USA, Kanada, Sydkorea, Storbritannien och Australien.  

 

När vi har sökt artiklar har vi i första hand använt oss av Emeralds databas, men även av 

Google scholar. Vi har kontrollerat författarna till artiklarna, vem de är och vad de har 

för bakgrund. Vidare har vi varit uppmärksamma på i vilka sammanhang artiklarna är 

publicerade och om det refereras till vetenskaplig litteratur. Vi har även försökt att an-

vända oss av artiklar som är peer-rewied, allt för att skapa en så vetenskaplig bakgrund 

till vår teori som möjligt. Vi har använt oss av ett flertal sökord och termer och dessa 

har förändrats under arbetets gång. Exempel på sökord är: soft skills, soft skills i kom-

bination med service ingenjörer, soft skills developement, support for managers, servi-

ceminded, core values, costumer satisfaction, managers responsibility, FSE, HRD, 

HRM med mera. 

 

Litteraturen vi använt oss av har vi bland annat funnit genom att det varit tidigare kurs-

litteratur under vår utbildning och en hel del av litteraturen har vi funnit genom Lovisa 

(den gemensamma katalogen för biblioteken vid Lunds universitet) men även genom att 

använda oss av hänvisade källor i olika böcker och artiklar. 
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4.2 Soft skills 
Enligt flertalet författare uppfattas soft skills som ett begrepp vilket beskriver attityder 

och emotionella aspekter hos en individ. Diskussioner gällande soft skills har ofta rört 

mellanmänskliga färdigheter och även social kompetens. Dessa färdigheter innebär 

bland annat att den anställde ska vara lyhörd, tillmötesgående och kunna förstå kunder 

och kundrelationer (Nickson, Warhurst och Dutton, 2005). 

 

Laker och Powell (2011) skiljer i sin artikel på hard skills och soft skills där de menar 

att hard skills är tekniska färdigheter som innebär arbete med utrustning, data och pro-

gramvara. Soft skills är färdigheter i att hantera och förstå sig själv och förmågan att 

agera och samspela med andra. De menar också att soft skills är ledarskap, konflikthan-

tering, kommunikation, emotionell intelligens och självförvaltning.  

 

I en artikel skriven Maheshwari, Kumar och Kumar (2012) diskuteras förhållandet mel-

lan sociala färdigheter och tekniska färdigheter i mjukvaruutvecklingsgrupper. De iden-

tifierade tre aspekter av sociala färdigheter vilka var; kommunikation, konfliktlösning 

och stöd. De tre mått av teknisk förmåga som identifierades var; kontroll, produktion 

och IT-infrastrukturkapacitet. Enligt artikeln ökar även en utvecklingsgrupps prestation 

om den tekniska kapaciteten ligger på samma nivå som den sociala (Maheshwari et al., 

2012). 

 

Resultaten från Nilssons (2010) studie visar att hard skills och teknisk yrkeskompetens 

generellt sätt minskar i betydelse till förmån för soft skills och personliga egenskaper. 

En individs anställningsbarhet påverkas i högre grad av dennes personliga egenskaper 

och soft skills än dennes formella och tekniska kompetens. I artikeln benämns begrep-

pen social kompetens, informella sociala nätverk och personliga egenskaper som vä-

sentliga och något som tar plats från hard skills och tekniska färdigheter. Att inneha 

kunskap inom informations- och kommunikationsteknik samt en generalistkompetens 

anses även vara av stor vikt idag (Nilsson, 2010).  

 

Kim, Erdem, Byun och Jeong (2011) hänvisar till US Department of Labor’s tre definie-

rade komponenter som ingår i begreppet soft skills. Dessa tre komponenter är personlig 

kvalitet, tänkande och social kompetens. Egenskaper som nämns inom personlig kvali-

tet är; ansvar, självkänsla, förståelse, empati, anpassningsförmåga, vänlighet, ärlighet, 

självinsikt och artighet. Inom tänkande nämns kvaliteter så som ett kreativt tänkande, 

problemlösning; att värdesätta och inse problemen och utifrån detta skapa en plan för att 

lösa det, beslutfattande; att sätta upp mål men inse begränsningar och risker och utifrån 

dessa välja det bästa alternativet, att veta hur man lär sig genom att kunna använda in-

lärningstekniker för att förvärva och använda nya kunskaper och färdigheter samt att 

kunna föra ett resonemang; till exempel genom att kunna se två orsakers samband. Inom 

social kompetens nämns egenskaper som att kunna vara en del av en grupp; att kunna 

bidra och anstränga sig för gruppen, att kunna betjäna kunder; att kunna arbeta och 

kommunicera med dem samt att tillfredställa deras behov, att kunna förhandla; att kun-

na utbyta resurser och arbeta fram avtal och lösa olika behov, att kunna utöva ledarskap; 

att kunna rättfärdiga något, övertala och övertyga andra, att kunna undervisa och lära 

andra människor samt att kunna fungera med mångfald, med människor med olika bak-

grund (Kim et al., 2011).  
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4.2.1 Tre definierade grupper av färdigheter 
Yukl (2010) definierar färdigheter som förmågan att kunna göra något på ett effektivt 

sätt. Vilka färdigheter en individ har bestäms av lärande och ärftlighet. Med ärftlighet 

menas att en individ har en ärvd kapacitet att nå tillfredställelse genom vissa upplevelser 

och stimuli. För att bryta ner färdigheter i olika former är det brukbart att använda sig av 

”Three-factor Taxonomy of Broadly Defined Skills”. Denna modell består av tre defini-

erade färdigheter vilka är; tekniska färdigheter, interpersonella färdigheter och be-

greppsmässiga färdigheter. Den första inkluderar sådant som kunskaper om olika meto-

der, processer och procedurer. Tekniker för att kunna genomföra en viss specifik aktivi-

tet och förmågan att använda sig av rätt verktyg och arbetssätt för att klara av denna 

specifika aktivitet eller situation. Interpersonella färdigheter innebär förmågan att kunna 

förstå andra människors känslor, attityder och upplevelser men även att kunna sätta sig 

in i en annan människas situation genom en empatisk förmåga. Förmågan att kunna 

kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt ingår även här. Även förmågan att kunna 

etablera kooperativa och effektiva relationer genom färdigheter som diplomati, att kun-

na lyssna och förstå socialt accepterat beteende ingår. I begreppsmässiga färdigheter 

ingår färdigheter som att kunna tänka analytiskt, att kunna lösa problem, att ha ett lo-

giskt tänkande, vara kreativ och idérik, att känna igen möjligheter men även tänkbara 

problem, att ha kunskaper i begreppsbildning och en förståelse för komplexa och tvety-

diga relationer. Förmågor som att kunna analysera händelser, se trender och förutse för-

ändringar ingår även under begreppsmässiga färdigheter (Yukl, 2010). 

 

4.2.2 Förståelse 
För att utvecklas i sin yrkesroll och i sin kompetens menar Sandberg och Targama 

(1998) att det krävs att man har förståelse för sitt arbete, för företagets uppgifter, för 

företagets visioner och mål. Detta leder då vidare till ökad kvalité på det egna arbetet. 

Denna förståelse styr senare hur den anställde agerar i och tolkar olika situationer. Ge-

nom att medarbetarens förståelse ökar, växer kunskapen om hur man exempelvis får 

kunden att tro att man är den med störst vetande och störst kunskap. Ju större förståelse 

vi har för uppgiften och för sammanhanget ju effektivare kan vi utnyttja vår kompetens 

och våra färdigheter. Förståelsen gör att man kan tolka verkligheten på ett annat sätt än 

tidigare och våra handlingar påverkas då av detta. I vårt dagliga arbete är vi oftast inte 

medvetna om vår förståelse av arbetet utan är så koncentrerade på våra arbetsuppgifter 

och har inget fokus på oss själva och vår betydelse i organisationen. För att bli medvet-

na om vår förståelse måste vi stanna upp och reflektera över hur vi förstår vårt arbete 

och det är då det är möjligt att göra förändringar (Sandberg och Targama, 1998).  

 

I traditionella informativa utbildningar i arbetslivet, fokuserar man inte på förståelse och 

förändring av denna. Deltagarna i en utbildning använder sin egen förståelse till att för-

stå det som lärs ut och detta resulterar i att förståelsen inte förändras. I de flesta kurser 

och utbildningar används traditionella undervisningsmetoder som ökar individers ve-

tande men de gör ingen förändring för förståelsen utan deltagarna integrerar det nya 

vetandet med sin tidigare förståelse. När en individ söker information eller informeras 

via exempelvis E-learning eller Internet, gör detta inte nödvändigtvis att arbetslivskom-

petensen förnyas och att individer förändrar sin förståelse utan de tolkar informationen 

genom redan gällande förståelse. Om man vill förändra förståelsen måste man stimulera 

till reflektion i direkt anslutning till de egna arbetsuppgifterna (Sandberg och Targama, 

1998). 
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Sandberg och Targama (1998) menar att när en individ tillskriver sig nya kunskaper är 

förståelsen för arbetet och organisationen avgörande för att vetandet ska vara nyttjbart 

för verksamheten. Med det menar de att när en individ lär sig nya kunskaper, metoder 

eller färdigheter så är det möjligt för dem att lära sig detta på det individuella planet 

men för att deras färdigheter ska kunna utnyttjas i arbetssituationer krävs att individen 

har förståelse för vad färdigheten konkret ska nyttjas till i de egna arbetsuppgifterna 

(Sandberg och Targama, 1998). 

 

Sandberg och Targama (1998) har låtit individer reflektera över hur de har gått tillväga 

då de ändrat sin grundläggande förståelse i arbetssammanhang och de har kommit fram 

till följande punkter: ”personliga konkreta upplevelser, känsloladdade upplevelser, dia-

log med andra människor och färgstark symbolisk representation” (Sandberg och Tar-

gama, 1998, s.119) Med det första menar de att man påverkas mer av information som 

man personligen får ta del av, saker som man konkret får göra jämfört med information 

man tar del av från litteratur, sociala medier och konferenser. De menar att effekterna 

stärks om man känner igen de nya resonemangen och genom detta är mer förberedd. 

Med den andra punkten menar de att förståelsen kan utvecklas i interaktion med andra 

individer, då man kan relatera roliga eller sorgliga upplevelser till budskapet får det 

större genomslagskraft. I integrationen med andra individer blir personerna även mer 

medvetna om sin egen förståelse av arbetet och arbetsplatsen. Med punkten dialog med 

andra, menar de att interaktionen mellan individer har större genomslagskraft än en-

vägskommunikation som man får genom till exempel litteratur och föreläsningar. I dia-

log med andra människor ställs högre krav på individen, individen kan inte ignorera 

informationen på samma sätt som om man läser i en bok då man måste diskutera och 

eventuellt försvara sitt synsätt. I den sista punkten som de kallar färgstark symbolisk 

representation menar författarna att genomslagskraften och förståelsen förstärks med 

symboler, metaforer, slogans eller historier (Sandberg och Targama, 1998). 

 

4.2.3 Kriterier för en ingenjör 
Nilssons (2010) studie visar att när det gäller ”hård” teknisk yrkeskompetens är det vik-

tigare med en generell kompetens och förståelse, att ha en överblick över området än att 

ha specialistkompetens då denna ofta anses ”kortlivad” och lätt blir föråldrad. Det är 

även att vikt att individen har en förmåga att uppdatera sin kunskap och kunna lära sig 

nya saker istället för att ha specifik och detaljerad fakta (Nilsson, 2010). 

 

Nilssons (2010) artikel innefattar studier om individers anställningsbarhet, och främst i 

perspektivet av ingenjörsutbildade. I studien framkom att respondenterna, som själva 

har erfarenhet från en ingenjörsutbildning, ansåg att de viktigaste attributen för deras 

anställningsbarhet var social kompetens, kommunikativa färdigheter samt en ledar-

skapsförmåga. Andra egenskaper som nämnts som betydelsefulla är en individs själv-

känsla, motivation och entusiasm. Här nämns självinsikt, karriärsidentitet och egenmakt 

som egenskaper förknippade med soft skills. Enligt studien hör en individs soft skills 

oskiljaktigtlikt ihop med en individs personliga egenskaper (Nilsson, 2010).  
 

De utexaminerade ingenjörerna som ingick i studien hävdar att en viktig del i deras yr-

kesroll är att kunna anpassa sig till förändringar men även att vara initiativrik i föränd-

ringar och se kraften av dem. Att kunna lösa nya och oförutsedda problem är även av 

stor vikt. Respondenterna ansåg att en stor del i deras anställningsbarhet beror på hur 
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initiativtagande och drivande de är, men även hur kreativa de är. Ytterligare en egen-

skap som är viktig är att vara affärsmässig, att ha en förståelse för organisationens kost-

nader och utgifter, att veta hur man kan hjälpa organisationen att öka sina intäkter. Att 

vara kvalitetsmedveten och att förstå kundens behov är även väsentligt för ingenjörers 

enskilda anställningsbarhet (Nilsson, 2010). 

 

Vidare nämner Nilsson (2010) vikten av lärande på arbetsplatsen, vilket är en invester-

ing i anställningsbarheten. Ingenjörerna i studien nämner att deras dagliga arbeta ofta 

innefattar lösning av problem som uppkommer och att de förväntas lära sig nya saker 

genom problemlösning. Det finns dock lite tid för reflektion vilket försvårar lärandet. 

En del respondenter nämner att deras organisation tar för lite ansvar i att ge stöd för 

lärande och aktiviteter som främjar ett lärande, både informellt och formellt (Nilsson, 

2010). 

 

Ingenjörerna i studien hävdar att de viktigaste aspekterna av en ingenjörs kompetens är 

flera former av soft skills och en generalistkompetens där man till exempel har en för-

måga att kunna överblicka något, att se en helhet, att kunna tänka kritiskt och analytiskt, 

att kunna lära sig nya saker och att vara flexibel. Dessa egenskaper är enligt studien 

faktorer som påverkar en ingenjörs framgång i sitt arbetsliv (Nilsson, 2010). 

 

Flertalet av de kunskaper och egenskaper som nämnts som väsentliga för en ingenjör i 

sitt dagliga arbete är aspekter som kräver att individen ska lära det som krävs för arbets-

uppgiften, till exempel att kunna vara initiativrik, att lösa nya problem som uppstår, att 

kunna anpassa sig till förändringar och att driva förändringar. Det finns alltså ett stort 

behov av att främja ett lärande på arbetsplatsen (Nilsson, 2010). 

 

4.3 Kompetens, kunskap, kompetensutveckling, och lärande  
I detta avsnitt ämnar vi att redogöra för teorier kring kompetens, kunskap, kompetens-

utveckling och lärande. Vi har valt teorier kring kompetens och kunskap då dessa be-

grepp är nära besläktade med färdigheter eller skills som vi har valt att benämna det. 

Då våra respondenter nämner kompetens i samband med serviceingenjörernas soft 

skills har vi valt att definiera detta begrepp. Vi har här valt Ellströms definition som vi 

utgår ifrån då talar om kompetens. Vi har även valt att definiera begreppet kompetens-

utveckling då vill ha en definition att utgå ifrån då talar om utvecklandet av kompetens. 

Vidare har vi valt teorier kring lärande då en utveckling hos serviceingenjörerna ej kan 

ske utan att ett lärande uppstår. 

 

4.3.1 Kompetens och kunskap 
I följande citat definierar Ellström (1997) kompetensbegreppet.  

”… the term competence will be used to refer to the potential capacity of an individual 

(or a  collective) to successfully (according to certain formal or informal criteria, set by 

oneself or by somebody else) handle certain situations or complete a certain task or job” 

(Ellström, 1997, s. 267).  
 

Ellström (1997) delar denna upp förmåga i olika grupper. Dessa är motoriska färdighe-

ter, kognitiva färdigheter (olika typer av kunskaper och intellekt), känslomässiga färdig-

heter (till exempel motivation, värderingar och attityder), personlighetsrelaterade egen-
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skaper (till exempel självförtroende) och sociala färdigheter (till exempel kommunika-

tionsfärdigheter och samarbetsförmåga).  

 

Heide (2005) menar att olika individer har olika kunskaper beroende på deras tidigare 

erfarenheter. Vidare menar han att ur ett sociokulturellt perspektiv ser man kunskapen 

som något som en individ erhåller genom samarbete och kommunikation mellan indivi-

der, det vill säga att man lär genom att kommunicera med andra människor (Heide, 

2005). 

 

Heide (2005) menar även att lärandet i en organisation alltid är kopplat till en särskild 

situation, människan lär alltså i den miljön där kunskapen är tänkt att användas. Man 

kan säga att lärandet resulterar i tysta kunskaper så som gemensamma värderingar, rela-

tioner, oskrivna regler i organisationen eller gemensamma angripssätt för gruppen. Vi-

dare menar han att dessa kunskaper är svåra att sätta ord på och reflektera över. Med 

detta menar han att det är svårt att konkretisera och skriva ner de tysta kunskaperna ef-

tersom dessa skapas, och utvecklas i interaktion med andra (Heide, 2005). 

 

Genom nätverk och genom att nätverka tar man del av kunskaper som finns i organisa-

tionskulturen och gemensamheten på arbetsplatsen. Redan när vi föds existerar kunska-

per, dessa fylls sedan på i interaktion med familj, vänner och omgivningen. Nätverk har 

stor betydelse för det informella lärandet och det är genom gemenskap i praktiken i en 

organisation som man utökar den tysta kunskapen (Heide, 2005). 

 

4.3.2 Kompetensutveckling 
Axelsson (1996) definierar i följande citat kompetensutveckling. 

 

”Kompetensutveckling innebär per definition förändring. Individkompetens i form av 

kunskaper (att ”veta”) och i form av färdigheter (att ”kunna”) är också de viktiga aspek-

ter av kompetens och kompetensutveckling. Motivation (att ”vilja” och även att ”våga”) 

är särskilt viktiga inslag i en individs utvecklings- och förändringskompetens.” (Axels-

son, 1996, s. 179).  

 

För att en kompetensutveckling ska ge det utfall som önskas är det viktigt att veta vad 

som påverkar utfallet. Ett exempel på något som påverkar en kompetensutvecklings 

effekter är deltagarnas förutsättningar, vilken erfarenhet de har, hur deras motivation ser 

ut, hur stort deras självförtroende är och deras faktiska kompetens i dagsläget. Organisa-

tionens yttre och inre förutsättningar spelar även en stor roll i kompetensutvecklings 

effekt. Organisationens inre krav kan till exempel vara företagskultur, ledarskap och hur 

organisationen är uppbyggd i stort. Organisationens yttre krav däremot är sådant som 

kunders och omvärldens krav. Även hur kompetensutvecklingen faktiskt går till, vad 

den innehåller och hur upplägget ser ut spelar givetvis även en stor del i hur utfallet 

kommer att se ut (Kock, 2010).  

 
Nickson et al (2005) menar att för att fylla ett gap av kompetensbrist hos personalen 

erbjuds ofta utbildningar av olika slag. Gemensamt för dessa utbildningar är att de ofta 

är inriktade på hard skills istället för soft skills (Nickson et al., 2005). 
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Det finns flera skäl till att lägga vikt vid att förstå skillnaden på soft respektive hard 

skills. Ett av skälen är att de som ska undervisa i de olika färdigheterna bör vara olika 

personer då träning i hard skills skiljer sig mycket åt jämfört träning i soft skills och det 

krävs olika träningsmetoder för de olika färdigheterna. I träning i hard skills undervisas 

man ofta på en ”need to know basis” medan i undervisning soft skills sker på en ”good 

to know basis”(Laker och Powell, 2011). 

 

Vidare menar de att anekdotiska bevis visar på att kompetensutveckling av soft skills är 

mindre sannolikt att överföras till arbetet än vid kompetensutveckling av soft skills, 

även om det finns en brist i forskningen på detta ämne. Vidare menar de att vissa anser 

att arbetsgivare bör anställa medarbetare som redan besitter en stor del soft skills då de 

menar att det är dystra effekter av kompetensutveckling av soft skills (Laker och Po-

well, 2011). 

 

Svårigheter i att kompetensutveckla individers soft skills är att de flesta redan har en 

uppbyggd serie av sammanvävda kognitiva, emotionella och beteendemässiga mönster 

som kan verka negativt mot de nya färdigheterna som lärts ut. Att lära ut soft skills som 

strider mot individens redan inlärda färdigheter kan ge individen ökad ångest i hur de 

ska agera och de kan ha mindre förtroende för den som ska lära soft skills då de eventu-

ellt inte ser denne person som en expert då det som lärs ut kan strida mor invanda bete-

ende och mönster (Laker och Powell, 2011). 

 

Hard skills överförs lättare via miljön och genom att tekniska förändringar ofta sker i 

samband med att behovet av teknik ändras. När det gäller förändringar i hard skills 

handlar detta om handfast lärande och är inte påverkat av mänskliga aspekter vilket gör 

att det för många är lättare att ta in den informationen. Det är även vanligt att man kän-

ner stort förtroende för den som lär ut då man ser den personen som en expert på områ-

det. Vid utlärning av soft skills används ofta ett mer erfarenhetsbaserat lärande så som 

rollspel, fallstudier, seminarium etcetera (Laker och Powell, 2011).  

 

4.3.3 Utvecklandet av soft skills  
För att utveckla soft skills menar Johnson och Indvik (1999) att individen bland annat 

behöver ha en önskan om att förändras och en förmåga till självreflektion. Om man inte 

har förmåga till att vara självreflektiv är det svårt att skapa en förståelse om vad som 

händer på insidan av andra individer. Vidare menar de att företag som satsar på utbild-

ning av soft skills främjar medarbetarnas samarbete, ökar deras motivation vilket i sin 

tur kan öka produktiviteten och vinsten. De går till och med så långt att de menar att IQ 

har mindre påverkan på gruppens prestation än soft skills då soft skills anses viktigare 

(Johnsson och Indvik, 1999).  

 

4.3.4 Kunskapsanvändning  
Nilsson, Wall, Rönnquist och Davidsson (2011) diskuterar begreppet kunskapsanvänd-

ning. Kunskapsanvändning diskuteras i samband med utbildning och hur en individ får 

användning för den kunskap som denne förvärvat under en utbildning i sitt dagliga arbe-

te. Det finns en problematik när det gäller kunskapsanvändning då utbildning och kurser 

sker avskilt från deltagarnas vardag, både i tid, plats och om de exempel som tas upp 

under utbildningen är tagna för deltagarnas egen vardag eller från böcker. För att en 

individ på bästa sätt ska kunna använda sig den kunskap denne förvärvat, till exempel 
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under en kurs, bör kursen alltså ske i anslutning till dennes arbetsplats och med anknyt-

ning till dennes arbetsuppgifter (Nilsson et al., 2011).  

 

Problematiken kring kunskapsanvändning på arbetsplatsen diskuteras i samband med 

HRD (Human Resource Development). HRD rör frågor kring medarbetares och organi-

sationers utveckling. Inom HRD benämns denna problematik som transferproblemet, 

vilket är problematiken i hur lärande kan överföras från utbildningsmiljö till arbetsmil-

jö. I relation till detta diskuteras påverkan som en individs motivation, utbildningens 

design samt hur arbetsmiljön ser ut (Nilsson et al., 2011). Enligt Nilsson et al. (2011) 

påverkar arbetsmiljön kunskapsanvändningen genom hur organisationskulturen ser och 

hur relationen mellan deltagaren, dennes och kollegor och närmsta chef ser ut. Utbild-

ningen bör vara designad utifrån hur organisationskulturen ser ut och ledningen och den 

närmsta chefen bör ge deltagaren uppmuntran och stöd för att kunskapsanvändningen 

ska kunna ske på ett ultimat sätt (Nilsson et al., 2011). 

 

4.3.5 Action Learning 
Action Learning är ett begrepp som ofta används för att kombinera formell utbildning 

med erfarenhetsbaserat lärande (Yukl, 2010). Det finns ingen definition av Action Lear-

ning som är generellt accepterad. Dock finns en del grupper av ord som kan nämnas och 

som ofta förknippas med begreppet. Exempel på dessa ord är; erfarenhetsbaserat läran-

de, reflektion av händelser, dela med sig av idéer, samarbeta, lärande på arbetsplatsen, 

lära sig att lära och att vara öppen (Zuber-Skeritt, 2002). Zuber-Skeritt (2002) menar att 

alla dessa ord indikerar att Action Learning är något som innebär att lära sig aktivt.  

 

4.3.6 Feedback 
Feedback och efterföljande konsekvenser spelar en viktig roll i utvecklingen av de olika 

färdigheterna. När det gäller hard skills syns handlandet och konsekvenserna av detta 

tydligt då det ofta handlar om konkreta saker som man oftast kan mäta resultatet av och 

om man har agerat framgångsrikt eller om man har misslyckats. Att ge feedback på soft 

skills kan vara ganska komplext. Träning i soft skills bör ske kontinuerligt och feedback 

och handledning likaså (Laker och Powell, 2011). 

 

Vid operationella uppgifter uppstår enligt Yukl (2010) ett djupare lärande då individen 

får omsorgsfull feedback på sitt beteende och beteendets konsekvenser. Detta för att 

individen då kan lära av sina upplevelser och erfarenheter genom att analysera vad som 

har skett (Yukl, 2010).  

 

4.3.7 Reflektion  
Höyrup (2004) diskuterar vikten av reflektion som en del i organisationens lärande. För 

att en organisation ska vara en del av den globala marknaden krävs en organisation som 

är flexibel, produktiv, innovativ och även en organisation som erbjuder sina anställda en 

bra och trivsam arbetsplats. För att uppnå detta är det bland annat väsentligt för en orga-

nisation att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas. Reflektion är en stor 
del i lärandet. En organisation som främjar reflektion främjar även en lärande organisa-

tion. Mezirov i Höyrup (2004) beskriver reflektion som en bedömning av varför och hur 

vi har gjort, känt eller upplevt något.  
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Deltagarna ska även ha möjlighet till att avsätta tid för reflektion för att kunna använda 

sina erfarenheter och kunskaper i sin arbetssituation. Tid för reflektion ska ske individu-

ellt men även i grupp där deltagarna diskuterar sina erfarenheter och utbyter tankar. Det 

är även viktigt att deltagarna har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till 

andra inom organisationen (Nilsson et al., 2011). 

 

4.4 Organisatorisk påverkan 
Laker och Powel (2011) menar att soft skills påverkas av ett flertal organisatoriska fak-

torer så som normer, regler, beteenden, belöning och straffstruktur. För att ändra och 

utveckla individers soft skills krävs att organisationen har en distinkt struktur för detta 

så att individen tydligt kan veta vad som gäller. Om detta inte finns så är det här föränd-

ringar bör göras innan man går vidare och kompetensutvecklar individens soft skills. 

 

4.4.1 Ledarskap 
För att lyckas med kompetensutveckling av soft skills krävs att individens chef är insatt 

i området. Denne ska agera som en förebild och coacha och stötta individen i utveck-

lingen. När det gäller hard skills är det inte lika viktigt att chefen är så väl insatt då den-

ne antagligen inte förväntas använda utrustningen då sådana tekniska kunskaper oftast 

inte är en central del av chefens arbete. Man kan säga att chefen spelar en avgörande 

roll i överföringen av soft skills men inte i överföringen av hard skills (Laker och Po-

well, 2011).  

 

Nilsson et al. (2011) diskuterar sambandet mellan lärande och ledarskap och betonar att 

ledarskapet och ledningen i hög grad påverkar medarbetarnas lärande och utveckling. 

Två olika typer av ledarskap för lärande diskuteras, dessa är anpassningsinriktat ledar-

skap och utvecklingsinriktat ledarskap. Vilket ledarskap man bör sträva efter är avhäng-

igt vilket lärande man avser. Strävar man efter att uppnå ett anpassningsinriktat lärande, 

vilket syftar till att behärska en viss uppgift inom speciella ramar, ska man i sin tur strä-

va efter ett anpassningsinriktat ledarskap. Är målet istället att uppnå ett utvecklingsin-

riktat lärande, som innebär att gå utanför ramarna och utveckla nya och kreativa lös-

ningar, ska man istället sträva efter ett utvecklingsinriktat ledarskap.  

 

Inom ett anpassningsinriktat ledarskap ses lärande som något som i huvudsak sker ge-

nom planerade och organiserade aktiviteter vilket kan kopplas till ett formellt lärande. 

Ledaren strävar efter att uppnå stabilitet och instruerar hur uppgifter ska göras och lösas. 

Inom ett utvecklingsinriktat ledarskap å andra sidan ses lärande som något som i huvud-

sak sker oavbrutet i det dagliga arbetet vilket kan kopplas till ett informellt lärande. Le-

daren strävar efter ett nytänkande hos de anställda, uppmuntrar till kritisk reflektion och 

driver framåt (Nilsson et al., 2011). 

 

Den närmsta chefen har en stor påverkan på sina anställda. Genom att coacha och vara 

en mentor, ge feedback och uppmuntra sina anställda kan chefen hjälpa den anställda att 

utvecklas. Dock måste chefen vara medveten om och förstå innebörden av coachning 
och mentorskap för att kunna hjälpa den anställde. Om chefen är osäker och behandlar 

de anställdas misstag som ett misslyckande istället för att se det som en möjlighet för 

den anställde att lära av sina misstag kan även detta försumma utvecklingen hos indivi-

den (Yukl, 2010).  
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Simonsson (2005) menar att den moderna chefen ska ha en coachande och inspirerande 

approach, den ska delegera och stödja medarbetaren i sin yrkesutövning istället för att 

vara kontrollerande och ordergivande. Vidare menar de att chefens roll i förhållande till 

kommunikationen med medarbetaren är att sålla i informationsflödet och att tolka och 

förklara organisationens visioner och mål för att ge medarbetaren en gemensam förstå-

else för den egna organisationen och för att de ska kunna koppla detta till de egna ar-

betsuppgifterna. De menar även att det är viktigt att chefen skapar en dialog med med-

arbetaren för att underlätta för andra organisatoriska processer så som lärande, delege-

ring och delaktighet (Simonsson, 2005). 

 

En proaktiv ledare ser utveckling som ett naturligt inslag i sitt arbete. Denna typ av le-

dare planerar framåt, kommer med nya idéer och utvecklar dessa. Istället för som den 

reaktive ledaren som analyserar problem och försöker finna lösningar på problemen i 

efterhand. Man kan säga att den reaktive ledaren ”släcker eldar”, det vill säga problem 

som uppkommer, medan den proaktive ledaren ”förebygger eldarna”, det vill säga han 

förutser problemen och har utformat handlingsplaner för dem innan de uppkommer 

(Yukl, 2010).  
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5. Analys och diskussion 
Vi ämnar i detta avsnitt relatera vår valda teori med resultatet från våra intervjuer, 

kundkommentarer från en kundundersökning samt bakgrundinformationen rörande 

”Technical Service Handbook”. Vi har valt att ha vår analys och diskussion i samma 

avsnitt då vi vill kunna diskutera och framföra våra tankar i relation till vad analysen 

visar. 

 

5.1 Soft skills 
I resultatet kan vi utläsa att Tetra Pak anser soft skills vara att kunna hantera och förstå 

andra människor, vara lyhörd, kunna lyssna samt att kunna kommunicera med andra 

människor på ett bra sätt. Detta stämmer överens med Nickson et als. (2005) teori då de 

menar att soft skills rör mellanmänskliga färdigheter så som att vara tillmötesgående, 

kunna kommunicera, vara lyhörd samt att kunna förstå kunder och kundrelationer. 

 

Att kunna samarbeta, att vara flexibel samt att kunna argumentera och diskutera nämns 

av våra respondenter som viktiga soft skills. Att kunna samspela med andra människor 

nämns även av Laker och Powell (2011), de menar att en viktig soft skills är förmågan 

att kunna agera och samspela tillsammans med andra människor. Lake och Powell 

(2011) nämner även konflikthantering som en soft skill vilket hänger samman med våra 

respondenters åsikter om vikten av att kunna argumentera och diskutera. Kim et al 

(2011) nämner anpassningsförmåga som en soft skill vilket kan relateras till våra re-

spondenters uppfattning om förmågan att kunna vara flexibel som en soft skill.  

 

Både Nickson et al. (2005), Nilsson (2010) samt Kim et al. (2011) menar att social 

kompetens är en soft skill. Detta kan relateras till våra respondenters uppfattningar av 

soft skills, som inkluderar egenskaper så som att vara ödmjuk, ha en människokänne-

dom, ha ett gott bemötande, kunna kommunicera och samarbeta med andra människor 

samt att vara öppen och tillgänglig som person.  

 

Att kunna utveckla sig själv och andra människor anser våra respondenter som viktiga 

soft skills. Detta styrks av Kim et al. (2011) som menar att det är viktigt att kunna an-

vända sig av inlärningstekniker för att kunna förvärva nya kunskaper och färdigheter, 

vilket innebär att en utveckling hos individen sker. Att kunna undervisa och lära andra 

människor nämns även som viktigt (Kim et al., 2011).  

 

Att vara kundorienterad, serviceminded och att kunna kommunicera med kunder anses 

som speciellt viktiga soft skills av våra respondenter. Detta styrks både genom Nickson 

et al. (2005), som vi tidigare nämnt, som menar att förmågan att kunna förstå kunder 

och kundrelationer som viktiga soft skills. Även Kim et al. (2011) nämner förmågan att 

kunna betjäna kunder som viktig social kompetens samt en soft skill.  

 

Våra respondenter skiljer på tekniska färdigheter/hard skills och soft skills. De menar att 
tekniska färdigheter är att kunna arbeta med maskiner och utrustning på ett bra sätt, att 

vara utbildad att hantera den maskinen man arbetar med samt att kunna lösa problem på 

ett bra sätt. Även Laker och Powell (2011) skiljer på hard skills och soft skills och me-

nar likt respondenterna, att hard skills är tekniska färdigheter så som att hantera och 

arbeta med utrustning, datorer och programvaror. Yukl (2010) beskriver tekniska fär-
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digheter som metoder, procedurer och processer. Även förmågan att kunna använda sig 

av rätt verktyg och arbetssätt för att klara av en viss aktivitet nämns som en teknisk fär-

dighet (Yukl, 2010). I kundkommentarerna kan vi även utläsa en distinktion mellan 

hard skills och soft skills. Kunderna menar att hard skills är rätt kunskap för den maskin 

man ska arbeta med. Några av våra respondenter anser att kunskaper i engelska är en 

soft skill och något som är speciellt viktigt eftersom engelska är det officiella språket på 

Tetra Pak. En respondent nämner även kunskaper i Excell som en soft skill. Dock anser 

vi att dessa är hard skills eftersom de inte är ett förhållningssätt, personlig egenskap, 

beteende eller en attityd.  

 

Nilsson (2010) menar att soft skills ökar i betydelse jämfört med hard skills och teknis-

ka färdigheter, en individs soft skills anses alltså viktigare än en individs hard skills och 

formella färdigheter. Johnson och Indvik (1999) menar även att soft skills ökar i bety-

delse och påverkar gruppens prestation mer än IQ. Detta kan styrka Tetra Paks satsning 

på soft skills genom att soft skills generellt sätt ökar i betydelse och så även hos Tetra 

Pak. 

 

Ytterligare soft skills som nämns i våra intervjuer är ledarskapsfärdigheter. Detta defini-

erar även Kim et al. (2011) och Laker och Powell (2011) som soft skills. Kim et al 

(2011) menar bland annat att en ledarskapsförmåga är att kunna rättfärdiga något samt 

övertyga och övertala andra genom argumentation. Att kunna argumentera och diskute-

ra nämner även våra intervjupersoner som soft skills. 

 

5.1.1 Eftersträvansvärda färdigheter, attityder och beteende hos en 

serviceingenjör 
Färdigheter som anses eftersträvansvärda hos serviceingenjörerna enligt våra respon-

denter är att vara lyhörd, kunna lyssna samt att ha en empati och förståelse för kunden 

och dennes situation. Även att kunna kommunicera klart och tydligt med kunden anses 

viktigt. Med detta menas bland annat att kunna förklara vad man har gjort och varför. 

Detta nämner även Yukl (2010) i modellen ”Three-factor Taxonomy of Broadly Defi-

ned Skills”, där han definierar tre olika typer av färdigheter. Inom interpersonella fär-

digheter ingår att kunna förstå andra människors känslor, upplevelser och attityder samt 

att sätta sig in i deras situation genom en empatisk förmåga. Även förmågan att kunna 

kommunicera tydligt ingår i denna färdighet. Vi anser att, för att kunna förstå någon 

annan människas känsla eller upplevelse krävs förmågan att kunna lyssna och vara ly-

hörd, som respondenterna i sin tur nämner. Att vara kommunikativ och att kunna föra 

en tydlig dialog är något som även kunder nämner som viktigt.   

 

Att kunna känna igen säljsignaler nämns även av respondenterna som en viktig efter-

strävansvärd soft skill hos serviceingenjörerna. Då en kund uttrycker ett behov ska ser-

viceingenjören kunna relatera detta till Tetra Paks produkter och sälja in dessa och där-

med uppfylla kundens behov. Detta kan stärkas av Kim et al. (2011) som menar att soft 

skill bland annat innefattar förmågan att kunna förhandla och utbyta resurser genom 

avtal samt att kunna lösa olika behov. Att kunna utbyta resurser kan även relateras till 

teamwork vilket av Tetra Pak nämns som viktigt. En respondent nämner att servicein-

genjören ska se arbetet med kunden som ett samarbete och som ett utbyte av resurser 

genom att Tetra Pak sköter en del och kunden en annan. Även kunder betonar vikten av 

samarbete och anser att serviceingenjören ska ha en samarbetsvilja, samarbetsförmåga 
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samt kunna interagera med kundens personal. Detta kan även utläsas i ”Technical Ser-

vice Handbook”, att man ska arbeta för en långsiktig relation med kunden. Servicein-

genjören ses som en ambassadör för Tetra Pak då de möter kunden dagligen och kan 

påverka kundens åsikt om organisationen. 

 

I ”Technical Service Handbook” nämns vikten av att vara en lagspelare och att främja 

ett gott samarbete med kollegor och samarbetspartners. Detta innebär att ha respekt för 

varandra, att både ge och ta samt att ha en välfungerande kommunikation (”Technical 

Service Handbook”). Även respondenterna betonar vikten av att serviceingenjörerna har 

ett bra samarbete dem emellan. Någon respondent nämner att det är viktigt att inte ned-

värdera sin kollega framför kunden samt vikten av att ha en enad front gentemot kun-

den. Att vara en lagspelare nämns även av Kim et al. (2011) som menar att en viktig 

social kompetens och en viktig soft skill är att kunna vara en del i en grupp och att kun-

na bidra och anstränga sig för gruppens framgång. 

 

En samarbetsförmåga kan även relateras till förmågan att kunna etablera kooperativa 

och effektiva relationer, vilket Yukl (2010) nämner som en viktig interpersonell färdig-

het. Även intervjuerna visar att det är viktigt för en serviceingenjör att kunna etablera 

personliga kontakter med kunder. Likaså nämner Nilsson (2010) att informella sociala 

nätverk är en viktig del i en ingenjörs framgång i arbetslivet. Även i ”Technical Service 

Handbook” kan man läsa att nätverkande är en viktig del i arbetet. 

 

Våra respondenter nämner även att serviceingenjören ska vara kundorienterad och ser-

viceminded. Detta hör ihop med det vi tidigare nämnt om att serviceingenjören ska 

kunna kommunicera med kunden och förstå dennes situation. Detta kan relateras till det 

Kim et al. (2011) benämner, att kunna betjäna kunder så som att kunna tillfredsställa 

kundens behov. Att serviceingenjören är ödmjuk mot kunden och inte förminska kun-

den och dennes åsikter nämns även av våra respondenter. Detta omtalar även kunderna 

då de vill att serviceingenjören ska ta deras problem på allvar och inte nedvärdera dem. 

Yukl (2010) nämner att kunna förstå socialt accepterat beteende som en interpersonell 

färdighet. Då vi anser att nedvärdera och förminska någon annan människa är ett oac-

ceptabelt socialt beteende, menar vi att Yukls teori stärker respondenternas och kunder-

nas åsikter. Kim et al (2011) betonar vänlighet och artighet som viktiga soft skills. Vi 

anser att en vänlighet och artighet inbegriper respekt för kunderna och deras problem.    

 

Våra respondenter nämner egenskaper som att kunna utveckla sig själv och sin egen 

kompetens samt att utveckla och lära andra människor som viktiga soft skills för en ser-

viceingenjör. Detta kan även utläsas ur kundkommentarerna. Kunder nämner att de upp-

skattar då serviceingenjören kan dela med sig av sina kunskaper till kundens tekniker. 

Kim et al (2011) stärker detta då de menar att en viktig soft skill är att kunna undervisa 

och lära andra människor. Sandberg och Targama (1998) nämner även att det är viktigt 

att utveckla sin egen kompetens och att detta underlättas utav att man har en förståelse 

för sitt eget arbete, företagets arbete samt företagets mål och visioner. Laker och Powell 

(2011) nämner även att en viktig soft skill är att kunna hantera och förstå sig själv samt 

att ta ansvar för sin egen utveckling. Nilsson (2010) betonar en individs självinsikt som 

en soft skill och menar att det är viktigt för en ingenjör i dennes framgång i arbetslivet. 

Vi menar att en självinsikt är nödvändigt att ha för att kunna utveckla sig själv, då man 

måste vara medveten om sina svaga och starka sidor. Detta behövs för att kunna inse 
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vad eller vilka egenskaper man behöver förbättra eller förstärka. Precis som en respon-

dent har nämnt, att det inte är inte enbart de negativa sidorna man ska lägga fokus på 

och förbättra, utan även förstärka sina positiva sidor. Vi tror att om en person stärker 

sina positiva sidor, minskar de negativa, då de positiva kan väga över de negativa då 

dessa blir mindre synliga.  

 

Kim et al. (2011) nämner även att det är viktigt att kunna hantera mångfald på ett bra 

sätt genom att kunna fungera tillsammans med människor från olika bakgrunder. Detta 

stärker resultatet som våra intervjuer visar, att serviceingenjören ska vara bra på att han-

tera och uppmärksamma kulturella skillnader. Detta anser vi är speciellt av vikt för Tet-

ra Pak då det är ett globalt företag som finns och samarbetar i större delen av världen. 

 

Vårt resultat visar att serviceingenjören bör ha en helhetssyn. Serviceingenjören ska 

kunna se sina arbetsuppgifter, sin del i organisationen och sin del av helheten. Att ha en 

förståelse för sitt arbete och för företagets uppgifter och mål nämner Sandberg och Tar-

gama (1998) som viktigt för att individen ska kunna utvecklas i sin yrkesroll och i sin 

kompetens. Även Nilsson (2010) nämner förmågan att kunna se till helheten och att 

kunna överblicka något som viktigt för en ingenjör i dennes framgång i arbetslivet. 

Nilsson (2010) menar även att en förståelse och en överblick över området samt en ge-

nerell kompetens som viktigare än specialistkompetens då denna oftast är övergående 

och lätt blir föråldrad. Detta överensstämmer med våra intervjupersoners resonemang 

om att serviceingenjören bör ha en helhetsbild över företaget och inte vara alltför speci-

aliserad på sitt område. Detta då våra intervjupersoner menar att det kan vara svårt att 

sätta sig in i kundens situation om man är alltför specialiserad på sitt område.   

 

Respondenterna nämner även vikten av att våga erkänna för kunden om det är något 

man inte kan lösa eller kan svara på. Detta bekräftas av Kim et al. (2011) som menar att 

ärlighet är en viktig personlig kvalitet och soft skill. Att vara ärlig nämns även i ”Tech-

nical Service Handbook” som en viktig egenskap för en Tetra Pak-anställd.  

 

I följande citat ger en av våra respondenter ett exempel på en situation som en service-

ingenjör kan hamna i och vilka soft skills som då är viktiga. 

 

”… a situation where we have breakdown, and the milk are coming in and the machines 

don’t start, they have to destroy the milk so the soft skills they need to have is; to be 

able to handle the situation under pressure, and they need to able to concentrate, and 

getting the solution to the problem, they have to be able to stay calm under pressure 

from the costumers…”  

 

I ovanstående citat kan soft skills så som problemlösning utläsas. Liknande exempel har 

tagits upp av flera respondenter där problemlösning har belysts. Kim et al. (2011) näm-

ner kreativt tänkande och problemlösning som viktiga soft skills. De nämner som ex-

empel att kunna värdesätta och inse problem och utifrån detta hitta en plan för att kunna 

lösa det (Kim et al., 2011). Yukl (2010) räknar in problemlösning i begreppsmässiga 

färdigheter och förklarar det som att besitta ett logiskt tänkande, känna igen möjligheter 

men även problem samt att ha ett analytiskt tänkande. Även Nilsson (2010) nämner 

problemlösningen som en viktig färdighet hos en ingenjör då han menar att det är vik-

tigt att kunna lösa nya och oförutsedda problem. Han betonar likaledes vikten av att ha 
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ett kritiskt och analytiskt tänkande (Nilsson, 2010). Flera av våra intervjupersoner näm-

ner även vikten av ett analytisk tänkande. Att till exempel ta sig tid att analysera och 

definiera ett problem noggrant och inte dra förhastade slutsatser. Det beskrivs även i 

”Technical Service Handbook” att det är viktigt att göra förundersökningar och gå till 

grunden med problemen. Våra respondenter tror att även kunden värdesätter att service-

ingenjören besitter ett analytiskt tänkande. Detta bekräftas utifrån våra kundkommenta-

rer där någon kund poängterar att de uppskattar serviceingenjörernas motivation och 

vilja att lösa deras problem.  

 

Våra respondenter nämner även att det är viktigt för serviceingenjörerna att vara drivna 

och ha en drivenhet i sitt arbete. Detta anser vi kan kopplas till det Yukl (2010) benäm-

ner som viktiga begreppsmässiga färdigheter, att vara kreativ och idérik. Ett kreativt 

tänkande nämns även av Kim et al. (2011) som en viktig soft skill. Nilsson (2010) me-

nar att en ingenjörs anställningsbarhet beror på hur initiativrik, drivande och kreativ 

denne är. 

 

5.1.2 Uppkomsten av soft skills 
Ur våra intervjuer kan vi utläsa att respondenterna anser att soft skills är något som ut-

vecklas mycket i barndomen och under en individs uppväxt. De nämner även att de tror 

att det är något som sker naturligt för vissa medan andra behöver lägga ner mer tanke 

vid det. Nedan citerar vi en respondents uppfattning om hur soft skills uppkommer hos 

en individ.  

 

”…alla är inte lika, alla har inte en fallenhet för matematik, och för mig är det sak sam-

ma, alla har inte en fallenhet för soft skills”.  

 

Ovanstående citat bekräftas av Yukl (2010) då han nämner att en individ har en ärvd 

kapacitet att utveckla vissa färdigheter. Som våra respondenter nämnt tror vi att soft 

skills uppkommer naturligt för vissa mer än hos andra. Detta tror vi beror på att de har 

en ärftlighet för att utveckla dessa sidor. Som respondenterna även nämner tror vi att 

soft skills utvecklas mycket under uppväxten. Yukl (2010) menar att en individs färdig-

heter även bestäms av lärande. Vi anser och tolkar även respondenternas svar som att en 

individ lär sig vissa beteenden och attityder under sin barndom. 

 

5.1.3 Chefens påverkan gällande serviceingenjörernas soft skills 
Samtliga av våra intervjuade personer hyser en stor övertygelse om att cheferna har en 

stor påverkan på serviceingenjörernas soft skills, detta både i positiv och i negativ be-

märkelse. Detta beroende på hur observant chefen är på innebörden av soft skills och 

även hur uppmärksam chefen är på sina egna soft skills. Detta stärks av Lake och Po-

well (2011) då de anser att för att lyckas med utveckling av soft skills krävs att chefen 

är insatt i området och att denna agerar som förebild. Vi anser att betydelsen av att vara 

en förebild är att man besitter de soft skills som av Tetra Pak anses eftersträvbara och 

agerar utefter dessa. Yukl (2010) bekräftar att chefen har stor påverkan på sina anställ-

da, dock menar han att måste chefen vara medveten om hur han ska handskas med sina 

”verktyg” för att kunna hjälpa den anställde. Respondenterna nämner även att stödet 

från chefen påverkar medarbetarnas motivation till att utveckla sina soft skills. Detta 

stärks av Nilsson et al. (2011) som menar att närmsta chefen bör ge medarbetarna stöd 

och uppmuntran. En respondent nämner även att det är viktigt att chefen är proaktiv och 
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förbereder serviceingenjörerna i vad som krävs av dem innan problem uppstår. Detta 

menar även Yukl (2010), då han belyser vikten av att ledaren är proaktiv genom att fö-

rebygga problem innan de uppstår. Vi menar att Tetra Pak bör belysa soft skills i större 

utsträckning, inte bara då det gäller serviceingenjörerna, utan för alla anställda och spe-

ciellt serviceingenjörernas chefer. Är de inte medvetna om innebörden och vikten av 

soft skills och själva agerar som en förebild tror vi att problem kommer uppstå då de ska 

hjälpa serviceingenjörerna att utveckla sina soft skills. Vi tror att trovärdigheten för che-

fen även minskas om denne inte innehar de soft skills som de i sin tur ska uppmuntra 

och stötta serviceingenjörerna till att utveckla. 

 

5.1.4 Tetra Paks påverkan gällande serviceingenjörernas soft skills 
Samtliga av våra respondenter menar att Tetra Pak som organisation har stor påverkan 

på serviceingenjörernas soft skills. De menar att då organisationen talar om sina värde-

ringar, förväntningar och tar fram utbildningar där det talas om vad som förväntas av 

medarbetaren, påverkar detta medarbetares soft skills. Tetra Pack anses av våra respon-

denter som ett positivt företag att arbeta på och vi tror att den positiva andan stärker 

individernas soft skills då en positiv anda leder till öppenhet och att detta i sin tur leder 

till att de vågar vara mer öppna på arbetsplatsen. Om man har en positiv anda på arbets-

platsen tror vi även att man känner mer arbetsglädje och att detta i sin tur leder till ökat 

engagemang och att soft skills utvecklas.  

 

Laker och Powel (2011) menar att soft skills påverkas av ett flertal organisatoriska fak-

torer så som normer, regler, beteende, straffstruktur och belöningar. Vidare menar de att 

det krävs att organisationen har en tydlig struktur så att individen vet vad som gäller. 

Våra respondenter nämner att utvecklingen av soft skills hos en individ beror på hur 

motiverad denne är och om det finns något typ av mål tror de att utvecklingen sker for-

tare. De tror även att lönen spelar en roll i hur motiverad medarbetarna är till att utveck-

la sina soft skills. Vi tror å ena sidan att lönen kan påverka motivationen till att utveckla 

sina soft skills då individen når belöningen för sin ansträngning. Å andra tror vi att detta 

även kan leda till stress då individen har en press på sig att prestera. Vi tror inte att 

stress och press främjar ett lärande hos individen då denne inte får tid till reflektion. Vi 

tror även att förståelsen försummas då fokus ligger på att nå en belöning istället för ett 

högre lärande och en större utveckling.  

 

5.2 Utvecklandet av soft skills 
Våra respondenter anser att det är möjligt att stärka sina soft skills. En del anser dock att 

detta kan vara svårt och att det är avhängigt vilka soft skills som man avser att stärka. 

Laker och Powell (2011) menar att svårigheten i att utveckla en individs soft skills är att 

individen redan har inlärda beteendemönster och även kognitiva- och emotionella möns-

ter. Dessa invanda mönster kan verka negativt på de nya färdigheter som lärs ut om des-

sa strider mot de redan inlärda. Detta kan ge individen ångest i hur de ska agera (Laker 

och Powell, 2011). Denna ångest kan jämföras med det som en av våra respondenter 

nämner, att de serviceingenjörer i Vietnam som genomgår hård träning i soft skills och 
som bedöms i ett speciellt ”assessment” program upplever viss oro när de gäller soft 

skills. Medarbetarnas förtroende för den som lär ut kan även minska om dennes ”åsik-

ter” om soft skills strider mot ens egna invanda tankemönster. Risken finns då att perso-

nen som lär ut inte ses som en expert. Detta kan jämföras med undervisning i hard skills 
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som lättare överförs via miljö och är ett handfast lärande som inte påverkas av mänskli-

ga aspekter. Den som lär ut i hard skills ses även ofta som expert på området.  

 

Laker och Powell (2011) menar dock att utvecklandet av soft skills kan ske genom erfa-

renhetsbaserat lärande så som rollspel, fallstudier och seminarium. De menar även att 

det krävs olika former av träning beroende på om det är hard skills eller soft skills som 

ska läras ut. Hard skills sker genom en ”need to know basis” medan träning i soft skills 

sker genom en ”good to know basis” (Laker och Powell, 2011). Vi tolkar en ”need to 

know basis” som en kunskap som organisationen ställer krav på att individen har. Vi 

upplever denna som mer tvingande, då denna kunskap behövs för att man ska klara av 

de arbetsuppgifter man blivit tilldelad. En ”good to know basis” tolkar vi som en kun-

skap eller ett förhållningssätt som organisationen står för och som de önskar att medar-

betarna besitter. Dock upplever vi denna som mindre tvingande och som ett verktyg 

som erbjuds medarbetarna. Detta synsätt tror vi kan minska ångesten hos medarbetarna 

eftersom de då känner att de inte är lika ”hårt” bedömda i sitt beteende. Respondenterna 

nämner vidare att de som utnyttjar soft skills ofta är de som når längst och de som sena-

re i karriären går vidare till andra positioner, till exempel chefspositioner.  

 

Respondenterna nämner vidare att det krävs en medvetenhet om att det finns något man 

behöver förbättra för att man ska kunna utveckla sina soft skills. De nämner även att 

individen själv måste vara intresserad av att utveckla sin soft skills för att en utveckling 

ska kunna ske. Detta nämner likaså Johnson och Indvik (1996) som menar att en individ 

måste ha en förmåga till självreflektion och en önskan om att förändras för att kunna 

utveckla sina soft skills. 

 

I följande citat betonar en respondent vikten av att använda den kunskap man förvärvat. 

 

”… de utvecklas ju inte av sig själva, de måste ju gå sina utbildningar, men att gå en 

kurs är en sak men att få det från huvudet till fingrarna är en annan, man måste ju jobba 

med sakerna man går kurs på, annars blir det ju ingen kompetens av det…”   

 

Nilsson et al. (2011) kallar denna problematik för transferproblemet, det vill säga hur 

lärande kan överföras från utbildningsmiljö till arbetsmiljö. Nilsson et al (2011) nämner 

begreppet kunskapsanvändning. Vilket han menar sker när en individ får användning 

för den kunskap denne förvärvat, under en utbildning, i sitt dagliga arbete. För att detta 

ska kunna ske, skall kursen äga rum i anslutning till en individs arbetsplats och med 

anknytning till dennes arbetsuppgifter (Nilsson et al., 2011).  

 

Vidare menar både Nilsson et al. (2011) och Kock (2010) att utfallet av en kompetens-

utveckling och om individen får användningen för sin kunskap denne förvärvat genom 

en kurs, beror på hur utbildningen faktiskt ser ut och går till. Nilsson et al. (2011) menar 

att utbildningen bör vara anpassad efter organisationskulturen och efter hur organisatio-

nen och ledningen ser ut. Detta anser vi kan vara svårt då man använder sig av externa 

kurser. Det krävs då att den externa konsulten gör en grundlig förundersökning i hur 

organisationen ser ut och även det Kock (2010) nämner om deltagarnas förutsättningar. 

Å andra sidan kan en extern konsult tillföra nya synsätt då denne inte är påverkad av 

Tetra Paks kultur och invanda mönster.  

 



39 

 

5.2.1 Tetra Paks tidigare satsningar i utvecklandet av soft skills 
Fram tills idag har Tetra Pak genomfört en rad olika satsningar för att utveckla sina ser-

viceingenjörers färdigheter. Respondenterna berättar att redan vid rekryteringsprocessen 

får de sökande genomgå tester. Test som görs är bland annat ett planeringstest där de får 

planera något komplext under kort tid. Detta görs för att se om de kan tänka klart under 

stress och om de kan presentera det de kommit fram till. Som våra respondenter nämnt 

är en viktig soft skills för dem att serviceingenjören är stresstålig. Att genomföra test 

redan vid anställningsintervjun kan stärkas av Laker och Powell (2011) som menar att 

arbetsgivare bör anställa medarbetare som redan besitter en del av de soft skills som 

organisationen kräver. Detta då Laker och Powell (2011) anser att det finns en svårighet 

att utveckla soft skills.  

 

Tetra Pak genomför även träning i soft skills via E-learning. Syftet är att serviceingenjö-

rerna ska kunna se saker ur kundens perspektiv, till exempel genom att se vilka soft 

skills kunden sätter värde på. En av våra respondenter är dock tveksam till att använda 

E-learning i detta syfte. Detta då han anser att man lär sig mer i riktiga situationer hos 

kunden och då man får stöd från chefen. Detta styrks av Sandberg och Targama (1998) 

som menar att när en individ informeras genom E-learning eller Internet förnyas inte 

nödvändigtvis arbetslivskompetensen då individen inte förändrar sin förståelse utan 

tolkar informationen genom tidigare förståelse. De menar att då man vill förändra för-

ståelsen måste man stimulera till reflektion i direkt anslutning till individens arbetsupp-

gifter (Sandberg och Targama, 1998). Vi tror att E-learning kan vara ett bra stödverktyg 

i utvecklandet av hard skills. Vi tror dock att det kan vara problematiskt med ett E-

leraningsystem för utvecklandet av soft skills. Detta då det inte sker i anslutning till 

serviceingenjörernas arbete och då det inte förekommer någon form interaktion. Som 

Sandberg och Targama (1998) menar, förändras en individs förståelse mycket i en inter-

aktion med andra då individen blir medveten om sin förståelse av arbetsuppgifterna och 

arbetsplatsen. Vi tror dock att då man önskar använda sig av E-learning i utvecklandet 

av soft skills skulle en möjlighet kunna vara att bygga upp det med hjälp av till exempel 

filmsekvenser som rör serviceingenjörernas arbetsuppgifter. Detta hjälper då servicein-

genjören att relatera till sin egen arbetssituation och sina egna erfarenheter. Om service-

ingenjören sedan ges tid att reflektera över detta tror vi att en förståelse för dennes ar-

betsuppgifter och beteende skulle kunna öka. 

  

I Norden har serviceingenjörerna fått genomgå en kommunikationskurs där kundför-

väntningar, kundinvändningar och köpsignaler behandlades. Kursen var uppbyggd runt 

olika case och grupparbeten som relaterade till serviceingenjörernas vardag. Kock 

(2010) menar att för att en kompetensutveckling ska ge ett önskat utfall är det viktigt att 

se till deltagarnas förutsättningar, till exempel hur deras faktiska kompetens ser ut, deras 

motivation och vilken erfarenhet de har. Eftersom alla serviceingenjörer fick gå denna 

externa kurs tror vi att ingen hänsyn togs till deras tidigare erfarenhet och kompetens. 

Det kan ha varit stora skillnader mellan serviceingenjörerna gällande deras kompetens i 
kommunikation vilket kan ha gjort att alla inte haft lika stor nytta av kursen och att alla 

möjligen inte uppnått de mål som kursen förväntades ge. Vi tror inte heller att det tagits 

reda på hur serviceingenjörernas förståelse utav deras arbetsuppgift ser ut eller deras 

förståelse för varför de behöver gå kursen i kommunikation. Å andra sidan är det en 

fördel att de går en gemensam kurs eftersom förståelsen enligt Sandberg och Targama 
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(1998) förstärks i interaktion med andra. I dialog med andra människor ställs högre krav 

på individen då de inte kan ignorera informationen så som om man läser en bok. Efter-

som man i dialog med andra måste diskutera och eventuellt försvara sin ståndpunkt 

(Sandberg och Targama, 1998). 

 

En annan respondent berättar om liknande satsningar som gjorts tidigare, då de satsades 

mycket på ”Culture Managament”. Detta var ett utbildningspaket där man fick lära sig 

hur man skulle bete sig i olika situationer och hur bemötande fungerar i olika kulturer. I 

detta utbildningspaket ingick bland annat situationsanpassat rollspel som var kopplat till 

serviceingenjörernas vardag. Detta ansåg respondenten som en mycket bra satsning. 

Som vi tidigare nämnt anser Nilsson et al. (2011) att det är viktigt att kurser behandlas i 

relation till medarbetares arbetsuppgifter för att de ska kunna använda sig av sina kun-

skaper i det dagliga arbetet. Sandberg och Targama (1998) menar att man påverkas mer 

av uppgifter som är personliga och som man konkret får utföra än information man får 

ta del genom exempelvis litteratur och sociala medier. 

 

I Vietnamn har serviceingenjörerna genomgått ett ”assessment” program. Detta har gått 

ut på att bedöma och värdera serviceingenjörernas skills. Detta program inkluderar både 

hard skills så som engelska och soft skills så som beteende. Detta görs för att se hur 

medarbetarna ligger till i förhållande till kraven och om det finns eventuella kompetens-

gap som man behöver fylla. Gällande soft skills finns skalor i hur serviceingenjörerna 

ligger till gällande attityder och beteende. Chefen och serviceingenjören kommer sedan 

tillsammans överens om vad som ska utvecklas och hur detta ska genomföras. Utbild-

ningar som till exempel kan genomföras är team building-övningar. Chefen har även 

ansvar att se till att detta följs upp. Både chefen och kollegor ger även serviceingenjören 

feedback i olika situationer. Detta program liknar det Tetra Pak kallar för KPI’s (Key 

Point Indicator) där man genomför en årlig individuell utvecklingsplan för alla anställ-

da. Detta inkluderar sedan ett antal aktiviteter så som olika övningar, coaching och 

workshops. Detta följs sedan upp på helårs- och halvårsmedarbetarsamtal.  

 

Detta styrker det Laker och Powell (2011) nämner, att det är viktigt att kontinuerligt 

upprätta träning i soft skills. De nämner även att handledning och feedback bör ske kon-

tinuerligt för att främja utveckling av soft skills (Laker och Powell, 2011). Även Yukl 

(2010) menar att ett djupare lärande uppstår om individen eller medarbetaren får feed-

back på sitt beteende och beteendets konsekvenser. Detta gör att medarbetarna lär sig av 

sina erfarenheter genom att de analyserar det som skett.  

 

Respondenterna nämner även en önskan om att ytterligare träning i soft skills bör finnas 

med i serviceingenjörernas certifieringskurser. De anser att det endast läggs fokus på de 

tekniska färdigheterna och hard skills. Att företag ofta satsar mer på utbildning i hard 

skills nämns även av Nickson et al (2005). Han menar att företag ofta erbjuder medarbe-

tarna utbildningar för att fylla eventuella kompetensgap men att dessa ofta är inriktade 

på hard skills istället för soft skills. Detta kan bero på det Laker och Powell (2011) 

nämner med svårigheten i att utveckla i soft skills. 

 

5.2.2 Utvecklingsmöjligheter hos Tetra Pak 
Våra respondenter menar att soft skills inte är ett naturligt fokusområde för servicein-

genjörerna då de endast är inställda på att sköta utrustningen. Vidare tror de att service-
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ingenjörerna oftast tänker på soft skills först när de uppstår en kris hos en kund. Re-

spondenterna menar att Tetra Pak bör belysa soft skills i högre utsträckning och att det 

behövs tas upp oftare än under medarbetarsamtalen. Flera av våra respondenter nämner 

att det är speciellt viktigt för serviceingenjörerna att besitta soft skills då det är dem som 

möter kunden. I ”Technical Service Handbook” betonas även vikten av soft skills hos 

serviceingenjörerna då de är ansiktet utåt då de möter kunder dagligen. Det är viktigt att 

de representerar företaget på ett bra sätt. 

 

Om serviceingenjörerna som Sandberg och Targama (1998) nämner, har en helhetsför-

ståelse för organisationen och kan se vad deras arbetsuppgifter bidrar till tror vi även att 

de inser vikten av soft skills. Sandberg och Targama (1998) nämner även att förståelsen 

styr hur den anställde agerar och tolkar olika situationer. Då individens förståelse ökar, 

ökar också kunskapen om hur man exempelvis får kunden att tro att man har stort ve-

tande och en stor kunskap. En individs handlingar kan även förändras då förståelsen 

växer (Sandberg och Targama, 1998). Vi anser att man som anställd behöver ha en hel-

hetsbild över sin egen roll och vad denne bidrar med i förhållande till organisationens 

mål och visioner. Om man ser att man är en viktig del av företaget tror vi att motivatio-

nen att förbättra sin prestation ökar, och i sin tur utvecklandet av soft skills. 

 

Johnson och Indvik (1999) nämner även, som vi tidigare nämnt, att individen måste ha 

förmågan till självreflektion och en önskan om att förändras för att en utveckling av soft 

skills ska kunna ske. Vi tror att om serviceingenjörerna får en helhetsförståelse för or-

ganisationen och sina egna arbetsuppgifter gör detta att serviceingenjören blir intresse-

rad av att utvecklas och även inser vad de behöver bli bättre på.  

 

I dagsläget menar respondenterna att chefen har stor frihet när det gäller utvecklandet av 

serviceingenjörernas soft skills. Någon nämner att han berör soft skills med sina anställ-

da under deras medarbetarsamtal. Någon annan menar att det görs olika mycket i olika 

delar av företaget när det gäller utvecklandet av soft skills. Vi menar att de närmsta che-

ferna behöver ta stort ansvar i att utveckla sina medarbetares soft skills. Dock anser vi 

att de behöver stöd från organisationen i hur de ska arbeta med utvecklingen. Att chefen 

borde ta stort ansvar stärks av Yukl (2010) som menar att närmsta chefen har stor på-

verkan på sina anställda. För att kunna hjälpa den anställde till utveckling krävs att che-

fen coachar, är en mentor, ger feedback och uppmuntrar sina anställda (Yukl, 2010). 

Simonsson (2005) stödjer också detta genom att hävda att en modern chef ska ha en 

coachande och inspirerande roll och stödja medarbetarna i sin yrkesutövning istället för 

att vara kontrollerande och ordergivande (Simonsson, 2005). Som vi tidigare nämnt, 

anser vi det viktigt att chefen har kunskap om soft skills men även självinsikt om sina 

egna soft skills. Vi tror därför även att cheferna behöver coachas och utvecklas i soft 

skills. 

 

Respondenterna menar även att HR-avdelningen borde ta en större roll och ett större 

ansvar i att stödja cheferna i hur de ska utveckla sina medarbetares soft skills. De menar 

att det vore önskvärt att Tetra Pak skapade ett utvecklingsprogram för soft skills som 

kan användas globalt. Zuber-Skeritt (2002) nämner att det är viktigt att samarbeta och 

dela med sig av idéer för att nå ett lärande. Vi menar därför att Tetra Pak i olika länder 

kan lära av varandra och tillsammans komma fram till ett program i utvecklandet av soft 

skills. Speciellt då Tetra Pak har som mål att certifiera alla serviceingenjörer globalt 
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genom samma tillvägagångssätt. Heide (2005) nämner att lärande uppstår då individer 

interagerar med varandra genom kommunikation och samarbete. Även detta styrker 

varför Tetra Pak globalt bör samarbeta kring soft skills eftersom de då kan lära av var-

andras erfarenheter. 

 

Våra respondenter ger exempel på serviceingenjörer som förbättrat sina soft skills och 

hur denna process gått till. En respondent nämner en serviceingenjör som behövde för-

bättra sina soft skills. Denna serviceingenjör fick gå bredvid en erfaren serviceingenjör 

under en längre tid och lärde sig att bemöta kunden på ett bra sätt. Zuber-Skeritt (2002) 

diskuterar begreppet Action Learning och menar att det innebär att lära sig aktivt genom 

ett lärande på arbetsplatsen, till exempel i form av att lära sig av sina erfarenheter, lära 

sig att lära och att reflektera över händelser. Vi anser att serviceingenjören lär sig aktivt 

genom att arbeta parallellt med en erfaren serviceingenjör. Detta då han lär sig i sam-

band med sitt dagliga arbete. 

 

Vi anser dock detta som ett kostsamt förslag då alla eventuellt inte har möjlighet att gå 

bredvid en erfaren serviceingenjör med ”rätt” beteende. Emellertid är detta ett bra sätt 

att lära ut ett visst kundbemötande då detta är svårt att sätta ord på. Heide (2005) menar 

att det är svårt att lära ut tysta kunskaper eftersom dessa skapas och utvecklas i interak-

tion med andra. Med tysta kunskaper menar han gemensamma värderingar, relationer 

och oskrivna regler i en organisation. Han menar även att människan lär i den miljö där 

kunskapen är tänkt att användas (Heide, 2005).  

 

Ett annat exempel på hur en utveckling av soft skills kan se ut gavs av en våra respon-

denter. Denna serviceingenjör var väldigt tekniskt kompetent men var väldigt introvert 

och hade svårt för att kommunicera med kunder. Serviceingenjören fick då stöd av sina 

närmsta chefer att prova på nya saker, som till exempel att hålla en presentation för 

kunder. Även om detta till en början var svårt för serviceingenjören lärde han sig och 

växte med uppgiften. Han fick möjlighet att utvecklas genom att prova nya saker och ta 

åt sig äran av sitt arbete. Respondenterna nämner det som viktigt att låta medarbetarna 

prova nya saker för att utveckla sina soft skills. De nämner även att chefen ska förmedla 

att det finns en acceptans för medarbetare att misslyckas och vidare stödja sina medar-

betare i dessa situationer. Chefen ska även stötta och ge medarbetaren positiva signaler 

när de lyckats med någonting. Detta stämmer överens med Yukls (2010) teori då han 

menar att chefen ska uppmuntra till utveckling hos individen och inte se deras misstag 

som misslyckande utan en chans till att utvecklas och lära sig av sina erfarenheter. Detta 

kan ses som en del i det utvecklingsinriktade lärandet då detta sker kontinuerligt i det 

dagliga arbetet. I det utvecklingsinriktade lärandet går man utanför ramarna och provar 

nya saker genom att komma fram till nya kreativa lösningar, vilket ökar förståelsen och 

ge ett djupare lärande. Ledaren eller chefen ska här uppmuntra till kritisk reflektion och 

nytänkande och driva utvecklingen framåt. Vi anser att Tetra Pak bör sträva efter ett 

utvecklingsinriktat lärande då mycket av deras krav på en bra serviceingenjör är att 

denne ska kunna lösa nya problem och vara drivande i sitt arbete. 

 

Vidare anses reflektion som ett viktigt steg i serviceingenjörernas lärande och utveck-

ling. En respondent ser en utvecklingsmöjlighet för Tetra Pak som organisation. Han 

menar att Tetra Pak bör följa upp händelser, att efter genomfört arbete diskutera vad 

som skett och vad som eventuellt skulle kunna förbättras. Som exempel nämner han 
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problematiska kundsituationer som kunde ha lösts på ett annorlunda sätt. Han menar att 

man måste ge medarbetare tid för reflektion och att lära sig av sina erfarenheter för att 

inte begå samma misstag flera gånger. Detta menar även Nilsson et al (2011) då man 

betonar vikten att avsätta tid för reflektion för att kunna använda sig av sina erfarenheter 

och kunskaper i sin arbetssituation. Han menar att detta ska ske individuellt men även i 

grupp där deltagare utbyter erfarenheter och tankar. Även Höyrup (2004) belyser vikten 

av reflektion i en organisation. Han menar att reflektion måste finnas för att en organisa-

tion ska lära och utvecklas. Höyrup (2004) beskriver reflektion som en bedömning av 

varför och hur vi har gjort, känt eller upplevt något.  

 

Respondenterna nämner även feedback som en väsentlig del i organisationens utveck-

ling av serviceingenjörernas soft skills. De menar att chefen ska ge feedback till service-

ingenjören om kunder eller kollegor reagerar negativt på deras beteenden. Feedback 

nämns även som viktigt efter genomgånga kurser, då medarbetarna behöver kontinuer-

lig uppföljning av chefen för att säkerställa nyttan av kurserna och vad som lärts. Detta 

stödjer Laker och Powell (2011) då de menar att feedback spelar en viktig roll i utveck-

landet av soft skills.  

 

Vi anser att reflektion och feedback är två väsentliga delar i både en individs och en 

organisations utveckling. Vi menar att dessa två begrepp bör finnas i åtanke i alla che-

fers och medarbetares vardag då man genom reflektion och feedback ständigt utvecklar 

sina färdigheter och sin förståelse. Då Tetra Pak idag är under en satsning av soft skills 

anser vi att en förståelse för hur människor lär och utvecklas bör finnas för att en utbild-

ningssatsning ska kunna planeras. 

 

5.3 Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att vi genom en kvantitativ metod så som en enkät kunnat nå högre 

generaliserbarhet och att bredden hade blivit större. Vi är dock varit ute efter ett djup 

som vi ansåg att vi nådde bäst genom intervjuer. Vi har i vår uppsats genomfört sex 

intervjuer, inklusive en pilotintervju. I vårt resultat har vi även räknat in en informantin-

tervju och bakgrundsinformation som vår handledare på Tetra Pak delgivit oss. Vi är 

medvetna om att det inte är tillräckligt för att generalisera uppfattningen om soft skills 

på Tetra Pak. Vi har dock kunnat urskilja många likheter i svaren och tycker att vi sett 

ett tydligt mönster. Vi anser därför att dessa intervjuer givit oss tillräcklig information 

för att få en bra uppfattning om soft skills hos Tetra Pak.  

 

Vi har dock i efterhand då vi läst igenom våra transkriberingar insett att vi kunnat för-

djupa oss ännu mer och ställt ännu fler följfrågor vilket skulle ha givit oss ett större 

djup. Då vi ännu inte är fullfjädrade i att hålla intervjuer ser vi dock detta som en god 

erfarenhet och något som vi lärt oss av. Därtill skulle vi antagligen ha rört oss en del 

utanför vårt syfte vilket även kunnat ge uppsatsen ett aningen spretande resultat, vilket 

möjligtvis skulle kunna minska trovärdigheten. 

 

Vi har reflekterat över vår avgränsning av intervjupersoner. Vi är medvetna om att det 

hade varit väldigt intressant och givande att även intervjua serviceingenjörerna för att få 

ta del av deras synsätt. Vår tanke från början var att även intervjua några av servicein-

genjörerna. Dock insåg vi att de var svåra att få tag på då många av dem inte befinner 
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sig på Tetra Paks kontor. Vi insåg även vår begränsande tid och ansåg att vi skulle få en 

bredare bild och mer uttömmande svar angående soft skills om vi intervjuade sex av 

serviceingenjörernas chefer istället för sex serviceingenjörer. Då cheferna även är de 

som arbetar med utvecklingen av soft skills är de flesta väl insatta i ämnet och har en 

relativt klar uppfattning och åsikt om begreppet soft skills. 

 

Vi är medvetna om att våra videokonferensintervjuer möjligtvis inte är 100%  jämförba-

ra med interpersonella intervjuer då den personliga kontakten inte blir lika stor och även 

då tekniken kan ställa till svårigheter. En av våra intervjuer har även skett på engelska. 

Denna intervju gav oss mycket uttömmande svar, dock är vi medvetna om att missför-

stånd kan ske då engelska inte är vårt modersmål och då samma ord kan ha olika inne-

börder beroende på i vilket sammanhang de används och vem som använder och tolkar 

dem. Vi har varit medvetna om detta och vid missförstånd under intervjun har vi varit 

noga med att vi uppnått ett samförstånd och frågat då vi varit osäkra på innebörden i 

svaren. 

 

Slutligen är vi medvetna om att vårt resultat och vår analys innehåller en del upprep-

ningar. Detta har varit en svårighet för oss under uppsatsens gång då mycket svar kom-

mit igen i olika frågor men även då flera personer uttryckt liknande svar. Vi anser dock 

inte detta enbart som en nackdel då detta förstärker vårt resultat och ger vår uppsats en 

trovärdighet. 
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a 

Bilag/a/or 
Intervjuguide 
 

Etiska riktlinjer; 

Vi börjar med att berätta att din medverkan är frivillig, men vi hoppas att du ställer upp 

för vår och Tetra Paks skull. Vi vill även ha ditt samtycke och godkännande att vi an-

vänder oss av dina svar. Dina svar kommer att redovisas i vår examensrapport tillsam-

mans med övriga intervjupersons och man kommer inte kunna utläsa vad du har svarat. 

Vi kommer därför erbjuda dig högsta möjliga konfidentialitet. Vi kommer inte använda 

oss av ditt namn i uppsatsen dock kommer vissa av svaren visa vilket land som avses. 

Vårt examensarbete kommer att publiceras på internet genom Lunds Universitet och 

kommer att användas av Tetra Pak. Vi kommer att mejla vår sammanställning av inter-

vjuerna till dig för ditt godkännande innan uppsatsen publiceras. Vi önskar spela in in-

tevjuerna för vår egen skull men dessa kommer inte någon annan ha tillgång till, är detta 

ok? 

 

Intervjuguide – chefer 

Bakgrundsinformation 

1. Vad har du för arbetsuppgifter/position? 

2. Vilken arbetslivsbakgrund har du? Vilka erfarenheter har du? 

3. Hur länge har du varit verksam inom Tetra Pak? 

 

Soft skills  

4.a)Vad är soft skills för dig?  

b) Hur skulle du definiera soft skills? (i form av beteende, attityder) 

5. Hur tror du att soft skills utvecklas hos en individ? (Genom arbete? Genom en män-

niskas livssituation som helhelt?) 

 

Serviceingenjörerna 

6. I Vilken relation står du till serviceingenjörerna? 

7. Vad kännetecknar en bra serviceingenjör? 

8. Hur är den ”perfekta” serviceingenjören enligt dig? 

9. Vilka soft skills är viktiga för en serviceingenjör? 

 

10. Vilka beteenden/attityder räknas som bra och mindre bra generellt? 

11. Om du fick välja tre soft skills, särskilt viktiga för en serviceingenjör, vilka skulle 

det vara? 

12. Vilket stöd anser du att serviceingenjörerna behöver i sin arbetssituation gällande 

soft skills? 

13. a) Hur tror du att serviceingenjörernas inställning till soft skills är? 

b) Hur tror du serviceingenjörernas kunskap om soft skills ser ut? 

14. Vad påverkar serviceingenjörernas soft skills? (bakgrund och erfarenheter?) 
 

Påverkan 

15. Vilken påverkan tror du att chefen/cheferna har på serviceingenjörernas soft skills? 

16. Vilken påverkan tror du att Tetra Pak har på serviceingenjörernas soft skills? 

 



b 

Situationer/kundbemötande 

17. a) Kan du ge ett exempel på en situation där ett gott kundbemötande fanns? Vad var 

det som var bra? 

b) Kan du ge ett exempel på en situation där ett mindre bra kundbemötande fanns? Vad 

var det som var mindre bra? 

18. a) Kan du ge exempel på andra situationer som serviceingenjörerna hamnar i? 

b) och vilka beteende/soft skills som då är viktiga? 

19. a) Kan du nämna en kritisk kundsituation som en serviceingenjör kan hamna i? 

b) Vilka beteende i form av soft skills behövs för att möta denna situation? 

20. Har du något exempel på en serviceingenjör som förbättrat sitt kundbemötande/sina 

soft skills, någon som utvecklats, hur gjorde denne? 

21. Vilka soft skills tror du kunden önskar? 

22. Kan du nämna något överlag som serviceingenjörerna saknar när det kommer till 

kundbemötande/soft skills? 

 

Utvecklingsmöjligheter 

23. Vad säger din erfarenhet – kan man stärka sina soft skills? Går det att utbilda i soft 

skills? 

 

24. Vid ja; Kan du ge exempel på hur man skulle kunna utveckla soft skills hos indivi-

der? Hur skulle du vilja utveckla dina serviceingenjörers soft skills?  

Vid nej; Varför tror du inte detta är möjligt? 

 

25. a) Vad görs idag för att serviceingenjörerna ska kunna ha dessa färdigheter, så kal-

lade ”soft skills”? 

b) Om något speciellt görs, varför prioriteras just detta? 

 

Globalt 

 

26. a) Har du arbetat med folk i olika delar av världen?  

b) Är det olika problem som kommer upp beroende på kultur eller vilket land man be-

finner sig i? Skiljer sig bemötandet åt? 

27. a) I vilken utsträckning tror du att det skiljer sig åt i hur man ser på soft skills i olika 

länder/kulturer?  

b) Är soft skills mer viktigt i vissa delar av världen? 

c) Läggs tyngden på olika soft skills i olika delar av världen? 

28. Vilka erfarenheter har du kring olika kunders krav i olika delar av världen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c 

 

 

Intervjuguide engelsk version  
 

Code of Ethics 

First we want to tell you that your participation of course is voluntary. We also would 

like to have your approval for using your answer in our essay. We will not be using 

your name and we are going provide you with confidentiality. However your answer 

may be connected to your country. Our essay is going to be published on the internet by 

Lunds University and be used by Tetra Pak. We would like your approval to record the 

interview. 

Intervjuguide – managers 

Background information 

1. What is your work position? 

2. What is your employment background? What experience do you have?  

3. For how long have you worked at Tetra Pak? 

Soft skills 

4. What are soft skills for you?  

5. How would you define soft skills? (Behavior, attitudes) 

6. How do you think an individual are developing soft skills? 

Service engineer 

7.  In what relation do you stand with the service engineers? 

8. What makes a good service engineer? 

9. How is a perfect service engineer in your opinion? 

10. a) Which soft skills are important for a service engineer? 

b) What is considered good and less good in general? 

11. If you would choose three soft skills, especially important for a service engineer, 

which would that be? 

12. What kind of support do you think the service engineers need in their work situation 

regarding soft skills? 

13. a) What do you think the service engineers' approach to soft skills are? 

b) How do you think the service engineers' knowledge of soft skills are? 

14. What affects the service engineers' soft skills? (based on their background and ex-

perience?) 

Impacts 

15. What impact do you think the manager has on the service engineers’ soft skills? 

16. What impact do you think Tetra Pak has on the service engineers’ soft skills? 



d 

Situations/costumer service 

17. a) Can you give us an example of a situation with good customer service? 

b) Can you give us an example of a situation with less good customer service? 

18. a) Can you give us an another example of situations which the service engineers 

often faces? 

b) and what behaviour and soft skills that are useful to have then?  

19. a) Can you name a critical customer situation that a service engineer can end up in? 

b) Which behavior regarding soft skills would be useful to have in that situation?  

20. Do you have any example of a service engineer who improved their customer ser-

vice, how did they do? 

21. What soft skills do you think the customer wants? 

22. Can you say something in general that service engineers are missing when it comes 

to customer service? 

 

Development opportunities 

 

23. What does your experience say, is it possible to develop your soft skills? 

 

24. If yes; Can you give us an example of how to develop soft skills in individuals? 

How would you like to develop your service engineer’s soft skills?  

If no; why do you not think this is possible? 

 

25 a). What is being done today to assure that the service engineer are having these soft 

skills? 

 

Global 

 

26. a) Do you have experience of working with people in different parts of the world? 

b) Are there different things that shows? Is the costumer service any different? 

27. a) To which extent do you think the vision of soft skills are different in various 

countries? 

b) Is soft skills more important in some countries? 

c) Do you think it’s a different kind of soft skills that are important in some countries 

than others? 

28. What experience do you have on customers' requirements in different parts of the 

world? 
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