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Abstrakt  
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning gjord i syfte att studera hur mellanchefer i en 

tillverkningsindustri arbetar med kompetensutveckling, samt hur de själva ser på sin roll i 

detta arbete. Uppsatsens empiriska del grundar sig på tio intervjuer med mellanchefer, 

genomförda på Trioplast AB i Smålandsstenar. Det finns en tydlig skiljelinje mellan 

kollektivanställda- och tjänstemannasidan vad gäller arbetet med kompetensutveckling. I 

produktionen är de direkta vinsterna av kompetensutveckling mindre sårbarhet vid sjukdom 

och andra ledigheter, då målet är att samtliga anställda ska kunna alla arbetsmoment. En 

annan viktig del av personalutbildning är säkerhetsaspekten, då ett felaktigt arbetsutförande 

kan vara direkt skadligt. Arbetet med kompetensutveckling är till stor del integrerat med det 

dagliga arbetet, i form av arbetsrotation och genom att nyanställda lärs upp på plats, snarare 

än genom lektionsledd undervisning. På tjänstmannasidan är behovet av specialister större, 

och det efterfrågas djup snarare än bredd. Även på tjänstemannasidan sker mycket av 

utbildningen på plats, och medarbetarna utvecklas genom att tilldelas ett större ansvar och 

nya arbetsuppgifter. Samtliga chefer i undersökningen ser på den egna chefsrollen som 

stödjande och coachande, snarare än att ”peka med hela handen”. De menar också att arbetet 

med kompetensutveckling utgör en viktig del av deras arbetsuppgifter.  

Uppsatsens teoretiska del behandlar ledarskap ur två olika synvinklar. Det handlar dels 

om det pedagogiska ledarskapet som i dagens debatt är idealet, och dels om den tayloristiska 

ledningsfilosofin, som trots hård kritik lever kvar i dagens arbetsliv. Vidare kan 

kompetensutveckling i de två olika ledningstraditionerna ses ur ett utvecklingsperspektiv, 

respektive anpassningsperspektiv. 

 



 

FÖRORD 

 
Under de snart tre år som vi tillsammans tillbringat i högskolans lokaler, har vi väntat på att 

få skriva vår kandidatuppsats. Att nu ha den färdiga produkten i sina händer känns som en 

underbar prestation. Uppsatsarbetet har varit en fantastisk process och en stimulerande 

utmaning som givit oss många nya erfarenheter och viktiga lärdomar, inte minst om vår 

egen målmedvetenhet och arbetsdisciplin. 

 

Aldrig hade vi väl kunnat tro att denna process skulle kunna bjuda på så många skratt och 

trevliga stunder. Denna tid tillsammans har skapat minnen för livet!  

 

Vi vill framföra ett stort tack till Trioplast personalchef Mari Lundqvist för trevligt 

bemötande, undersökningens chefer som bidragit med sin tid och erfarenhet, samt annan 

berörd personal på Trioplast AB, som på ett eller annat sätt underlättat vårt arbete. Vi vill 

dessutom tacka Margareta Carlén som med vänlig och bestämd hand guidat oss genom 

arbetet med vår kandidatuppsats. Samtidigt vill vi rikta ett tack till våra familjer som har 

stått ut med vår frånvaro och frånvarande närvaro, under de senaste tio veckorna. Tack för 

allt ert stöd! 

 

 

 

 

 

Gislaved, januari 2012 

 

 

 

Maria Nilsen och Veronica Holmbom 

 

  



2 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Trioplast AB 2 

1.3 Syfte och frågeställning 3 

1.3.1 Syfte 3 

1.3.2 Frågeställning 3 

1.4 Begreppsdefinition 4 

1.4.1 Chef - ledarskap 4 

1.4.2 Kompetens 4 

1.4.3 Kompetensutveckling 4 

2. Tidigare forskning 6 

2.1 Ledare som underlättare 6 

2.2 Arbete med kompetensutveckling 7 

2.3 Inställning till kompetensutveckling 8 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 8 

3. Teoretiska perspektiv 10 

3.1 Chefens roll i organisationen 10 

3.1.1 Det pedagogiska ledarskapet & Ellströms utvecklingsperspektiv 11 

3.1.2 Det Tayloristiska ledarskapet & Ellströms anpassningsperspektiv 12 

3.2 Kunskap knuten till organisationen 12 

3.3 Teoretisk diskussion 13 

4. Metod 14 

4.1 Val av metod 14 

4.2 Urval 14 

4.3 Undersökningens genomförande 15 

4.4 Etiska överväganden 16 

4.5 Förförståelse 16 

5. Resultat 17 

5.1 Chefsrollen 17 

5.2 Inställning till arbete med kompetensutveckling 17 

5.3 Tankar om framtida kompetensutveckling 18 

5.4 Arbete med och planering för kompetensutveckling 19 

5.5 Gemensamma handlingsplaner 20 

5.6 Resurser för planering av kompetensutveckling 20 



3 

 

5.7 Visioner för det egna arbetet med kompetensutveckling 21 

5.8 HRs roll i arbetet med kompetensutveckling 22 

6. Diskussion 23 

6.1 Specialister och generalister 23 

6.2 Inställning till kompetensutveckling 23 

6.3 Chefens roll 24 

6.4 Kompetensutveckling i praktiken 25 

6.5 Praktiska hinder för kompetensutveckling 26 

6.6 Gemensamma handlingsplaner 27 

6.7 Sammanfattande slutsatser 27 

6.8 Metoddiskussion 28 

6.9 Vidare forskning 28 

REFERENSER/KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 30 

7. Bilagor 32 

7.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 32 

 

 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Under de senaste decennierna har det funnits ett ständigt ökande intresse för lärandet i 

arbetslivet. Användandet av ny teknologi har resulterat i ett större kompetensbehov och 

utbildning har blivit en drivande källa i det nya kunskapssamhället, som vuxit fram i takt 

med att arbeten blivit mer kvalificerade. Den ökade internationaliseringen har bidragit till en 

större konkurrens mellan företagen, vilket har lett till att satsningar på kvalificerad personal 

har blivit en förutsättning för att möta den globala konkurrensen. Ett ökat fokus på lärande i 

arbetet har också sina rötter i debatten om ökad välfärd och demokratifrågor, som började 

växa fram under 1970- talets demokratisering av arbetet, där medarbetaren strävade efter ett 

ökat inflytande över arbetsplatsen och det egna arbetsutförandet (Garsten & Jacobsson, 

2004). 

Sverige är ett av föregångsländerna då det gäller investering i lärande för vuxna, och 

möjligheter till studielån, avgiftsfria universitetsstudier och distansutbildning gör utbildning 

mer lättillgänglig. Satsningar på utbildning har lett till att utbildningsnivån i Sverige 

generellt sett har ökat under de senast decennierna. Sverige har en stor del högteknologiska, 

kunskapsintensiva företag, som efterfrågar välutbildad arbetskraft, men har samtidigt en 

ökande servicesektor med lågkvalificerade jobb. Som en effekt av att arbetsmarknaden inte 

alltid kan tillgodose den höga utbildningsnivån har antalet överkvalificerade personer också 

ökat. Trots att de formella kraven ökat, är det inte alltid säkert att de faktiska kvalifikationer-

na för yrket har höjts. Om den anställde inte får nytta av sina kunskaper i arbetet, kan 

behovet av ökade kvalifikationer ifrågasättas av densamma. Samtidigt har ökade utbild-

ningskrav satt press på individen i form av att ständigt hålla sig uppdaterad med ny 

kompetens. Detta kan ses som en effekt av att begreppet anställningsbarhet har blivit ett hett 

fenomen i den moderna diskussionen om individens ställning på arbetsmarknaden (Garsten 

& Jacobsson, 2004). 

Debatten idag handlar om lärande som ett ideal, som inte bara ska stärka individens 

ställning på arbetsmarknaden, utan även ge företagen ekonomiska fördelar i form av 

kompetens som ett medel för konkurrens. Detta har resulterat i en större satsning på 

kompetensutveckling och lärande i organisationerna (Hansson, 2005). Managementtrenden 

har vuxit sig allt starkare. Inom managementlitteraturen talar man om kompetensutveckling 

som en av orsakerna till ett företags framgång eller fall. Hansson (2005) menar att ett 

företags affärsstrategi bör innefatta medarbetarnas kompetens, som en viktig del i 

organisationens konkurrenskraft. De åtgärder som stärker personalens kompetens är minst 

lika viktiga för att företaget ska överleva som till exempel investeringar i teknik och 

marknadsföring (Hansson, 2005:26). Det finns dock ett glapp mellan diskurs om lärandet i 

arbete och hur det praktiseras i verkliga livet. Utvecklingstrenden till trots, finns det en 

skillnad mellan olika företags inställning till lärande. Flexibla och decentraliserade företag, 

som konkurrerar med kunnande och hög service, satsar mer på lärande, men kan uppleva det 

svårt att rekrytera ”rätt personer” (Garsten & Jacobsson, 2004).  

Nya omvärldskrav tvingar företagen att vara flexibla och en mer decentraliserad 

organisationsform efterfrågas, där besluten fattas direkt av den operativa personalen. Mer 

autonoma medarbetare gör organisationen sårbar, då kompetensen i högre grad är knuten till 

personalen. Detta ställer nya krav på företagsledare. Det blir allt mer viktigt att skapa 

attraktiva arbetsuppgifter samt att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som finns i 

organsationen (Targama & Sandberg, 1998).  

Diskussionen om ”på vems villkor och i vems intresse fortbildning och livslångt 

lärande sker” är aktuell idag (Berglund & Schedin, 2009:227). Det finns två sidor av 

aspekten lärande i arbetslivet. Dels lärande som är utvecklande för individen och utgör en 
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källa till nytänkande, och dels lärande som är knutet till produktionen och traditionsinriktade 

rutiner. Denna form av lärande blir därför anpassad till de krav arbetet ställer (Berglund & 

Schedin, 2009:227). På så sätt kan kompetensutveckling innebära olika saker beroende på 

vilken organsation eller avdelning det bedrivs i. Den allmänna debatten om 

kompetensutvecklingen utgår från ett utvecklingsperspektiv som gynnar individen och man 

talar om de positiva effekter kompetensutveckling ger i form av ökat lärande, större ansvar, 

ökade karriärmöjligheter och bättre trivsel på arbetsplatsen (Berglund & Schedin, 

2009:227).  

Det råder delade meningar om hur utbildning ska ske, men för att vara till nytta för 

både individ och organisation bör lärandet vara integrerat i arbetet och ingå i de dagliga 

aktiviteterna, snarare än att vara en lärarledd aktivitet (Ellström & Kock, 2008). Många 

gånger är de anställda mer intresserade av att kombinera praktik och teori och då blir 

arbetsplatsen, snarare än klassrummet, en arena för utbildningsaktivitet. ”Teamwork”, 

”learning by doing” och tillämpning av praktisk problemlösning, är populära former för 

lärandet i arbetet. Detta eftersom individen tilltåts att söka egna lösningar och reflektera över 

sitt arbetssätt (Garsten & Jacobsson, 2004). De förändrade förutsättningarna har medfört att 

linjecheferna har fått en förnyad roll. Från att tidigare sett till att arbetet utförs enligt 

gällande direktiv, ligger det nu på linjechefernas bord att coacha medarbetarna till att vilja 

lära och utvecklas inom sin yrkesroll, samt att få dem att visa förståelse för företages idéer 

och strategier (Targama & Sandberg, 1998).  

Linjecheferna fyller därför en viktig roll inom arbetet med kompetensutveckling och 

motivation av personalen. På så sätt har linjecheferna tagit över en del av personalarbetet 

från HR- avdelningen, bland annat vad gäller utveckling av medarbetare. HR- professionen 

var fram till 1980- talet en mer personaladministrativ funktion, som bland annat ombesörjde 

för rekrytering, utbildning och introduktion, något som idag ofta tillhör linjechefens 

arbetsuppgifter. HR- avdelningen har istället intagit en mer strategisk roll i företagets 

ledning och medverkar vid utformandet av företagets långsiktiga strategier och mål, och 

fungerar mer som ett ”bollplank” åt linjecheferna (Söderlund & Bredin, 2005).   

Då kompetensutveckling och utbildning i arbetslivet är ett vanligt förekommande 

fenomen i arbetslivsforskning och i den allmänna debatten, är detta ett intressant ämne för 

vidare undersökning. Det faktum att mycket av den managementlitteratur som behandlar 

ledarens roll i arbetet med kompetensutveckling saknar empiriskt underlag, och det kan 

finnas ett glapp mellan den retoriska arenan och verkligheten då det gäller individens 

möjligheter till utveckling i arbetet ges ytterligare anledning till att studera ämnet närmare 

(Amy, 2007). Det är intressant att studera linjechefernas arbete med kompetensutveckling, 

då det är ett resultat av den förskjutning som skett inom HR- funktionen, från en mer 

operativ till en strategisk roll. Uppsatsens empiriska del bygger på intervjuer med tio chefer, 

jämt fördelade mellan kollektivanställda och tjänstemän, i ett småländskt 

tillverkningsföretag och hur de konkret arbetar med kompetensutveckling inom respektive 

avdelning. Gislaveds kommun, där företaget är beläget, har generellt sett en tämligen låg 

eftergymnasial utbildningsnivå vilket påverkar de anställdas kvalifikationsnivå, och 

rekrytering av kvalificerad personal (www.gislaved.se).  

1.2 Trioplast AB 
  

 Trioplast AB i Smålandsstenar tillverkar plast- och sträckfilm och har totalt 350 

anställda, varav cirka 35 chefer. Tillverkningen i Smålandsstenar är fördelad till två fabriker, 

norra och södra fabriken. Inom dessa skiljer sig tillverkningsprocessen något åt. 

Företaget är privatägt och grundades 1965. Företagets affärsidé är att utveckla, tillverka och 

marknadsföra förpackningar och hygienfilmer. Det dominerande råmaterialet är polyeten. 

Trioplast strävar efter att deras produkter ska tillföra mer värde än kostnader och samtidigt 

http://www.gislaved.se/
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ha en minimal miljöpåverkan. Företaget omsätter idag 4 miljarder SEK och har en ensam 

aktieägare. Trioplasts vision är att bli det ledande företaget i Europa inom plast och 

hygienfilm. Företaget ingår i en koncern som har 13 fabriker i Sverige, Danmark och 

Frankrike, en fabrik i Saudiarabien samt fem säljbolag i Norge, Finland, England och 

Tyskland (www.trioplast.com).  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

1.3.1 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka hur mellanchefer inom en tillverkningsindustri arbetar med 

kompetensutveckling och om de upplever hinder i detta arbete. Vi vill också undersöka hur 

de definierar begreppet kompetensutveckling, samt hur de upplever sin egen roll i arbetet 

med detta.  

1.3.2 Frågeställning 
 

Hur definierar cheferna begreppet kompetensutveckling? 

 

Hur bedrivs arbetet med kompetensutveckling på tjänstemannasidan respektive inom 

produktionen? 

 

Vilken roll upplever cheferna att de spelar i arbetet med kompetensutveckling? 

 

Upplever cheferna några hinder i samband med kompetensutvecklingsarbetet? 
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1.4 Begreppsdefinition 

1.4.1 Chef - ledarskap   
 

I modern managementretorik görs ofta en distinktion mellan chefer och ledare. Man 

menar att chefskap närmast är synonymt med att leda och fördela arbete, ett synsätt som 

Taylor lade grunden till för över hundra år sedan. Även om synen på chefskap har förändrats 

sedan dess, finns tankar som dessa fortfarande kvar i någon form. Detta kommer till uttryck 

då man talar om chefers arbete som högst administrativt, med huvuduppgift att planera, 

organisera, övervaka och kontrollera arbetet. Istället hyllar man inom samma diskurs, 

chefernas eftertraktade motpol, ledarna. En ledare är till skillnad från en chef, en karismatisk 

person som inspirerar, utvecklar, har visioner för framtiden och som engagerar människor 

att sträva mot målbilder och lyckade resultat. Summa summarum blir att ledarskap är något 

fint och eftertraktat, medan chefskap är betydligt gråare och mindre sensationellt (Jönsson & 

Strannegård, 2009). Jönsson & Strannegård (2009) menar dock att denna uppdelning mellan 

chefer och ledare allt som oftast är en onödig och fruktlös distinktion att göra. Motiveringen 

ligger i att chefskap och ledarskap är sammanvävt med varandra, och att göra skillnad 

mellan begreppen menar de är att dela upp två aktiviteter som hör ihop. Vidare menar de att 

en ledare som bara ägnade sin tid åt visioner och inspirerande tal, och struntade i 

administration och ”tråkigare” bitar, antagligen hade lyckats väldigt dåligt som ledare 

(Jönsson & Strannegård, 2009). 

Vi har i denna uppsats inte valt att göra någon skillnad mellan chefskap och ledarskap, 

och håller oss till författarnas motivering av detta. Trots det känns det viktigt att lyfta fram 

den distinktion mellan begreppen chef och ledarskap, som ofta behandlas i dagens 

arbetsvetenskapliga forskning och managmentlitteratur. 

1.4.2 Kompetens 
 

”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift, situation eller kontext”. Alltså ”förmågan att utföra ett arbete, inklusive 

förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder” (Ellström,1992:21). Kompetens används för att 

”beskriva en viss persons skicklighet, eller förmåga att utföra vissa aktiviteter eller att 

bedriva en viss verksamhet.” I begreppet kompetens ligger även individens vilja, bedömnin-

gar, attityder (Hansson, 1997:71).   

Vi ansluter oss till de begreppsdefinitioner som Ellström (1992) och Hansson (1997) 

beskrivit, då dessa definitioner avser kompetens i ett vidare perspektiv än bara de psyko-

motoriska- och kognitiva färdigheter en individ besitter. Genom att se till faktorer som vilja, 

bedömning och attityd omfattar begreppet kompetens den motivation och vilja individen har 

till arbetet eller uppgiften som ska utföras. Det innefattar även individens förmåga att kunna 

förmedla detta på ett sätt som gynnar individens framtida utveckling och anställning. På så 

sätt blir även sociala förmågor viktiga och det ansvar individen är villig att ta för sin fram-

tida utveckling.  

1.4.3 Kompetensutveckling 
 

Kompetensutveckling: ”En sammanfattande beteckning för de olika åtgärdssystem 

som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kvalifikationer på den interna arbetsmarkna-

den” vad gäller rekrytering, formell- icke formell utbildning av personal och olika former av 

organisations- eller verksamhetsförändringar, som till exempel team, rotering med syfte att 

ge kompetensutveckling i den dagliga verksamheten (Ellström, 1992:17).  
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Kompetensutveckling används ibland även som beteckning på de ”individuella lärprocesser 

varigenom kompetens förvärvas” (Ellström, 1992:17). Man kan då skilja mellan en 

organisationsrelaterad och individrelaterad innebörd av termen kompetensutveckling 

(Ellström, 1992:17). 

 

Vad är kompetensutveckling? 

 

1) Rekrytering, befordran och personalrörlighet 

2) Formell och icke- formell utbildning av personal 

3) Olika former av organisations- eller verksamhetsförändringar 

 

En icke-formell utbildning skulle då kunna vara kvalitetscirklar, projektutbildningar, eller 

lärande i arbetet, så kallad ”on the job training”.  Olika organisations- eller verksamhets-

förändringar ska främja det informella lärandet i arbetet, och underlätta kompetensutnytt-

jandet och kan till exempel vara arbetsutvidgning eller självstyrande grupper (Ellström, 

1992:16). Även aktiviteter som inte först och främst är avsedda för kompetensutveckling 

kan ge individen kompetensutveckling som en andra effekt, och kan då ses som en träning 

eller utveckling. På så sätt kan de olika sätten kombineras och både informella och formella 

läraspekter samverkar, likaväl som individuella och sociala aspekter av lärande kan 

kombineras. Kompetensutveckling måste ses i skenet av den samverkan som finns mellan 

olika lärfaktorer som finns i organisationen. 

Vi ansluter oss till Ellströms definition av begreppet kompetensutveckling på så vis att 

vi har valt att fokusera på både formella och informella utbildningsinsatser. Till skillnad från 

Ellström gör vi dock ingen åtskillnad mellan organisationsrelaterad och individrelaterad 

koppling till kompetensutveckling, utan båda delar representeras i vår undersökning.  
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2. Tidigare forskning 
 

Som utgångspunkt i vår tidigare forskning har vi valt fyra artiklar, vilka samtliga berör 

den roll som cheferna spelar i arbetet med lärande på arbetsplatsen. ”Leaders as facilitators 

of individual and organizational learning” (2007) av Amy H. Amy, behandlar ledaren i 

organisationen som en ”underlättare” för det organisatoriska lärandet. Almuth Mc Dowall & 

Mark N.K. Saunders har i sin artikel “UK managers’ conceptions of employee training and 

development” (2010) intervjuat 26 brittiska chefer och deras arbete med kompetensutveck-

ling i olika organisationer. Per-Erik Ellström & Henrik Kock, visar i sin artikel “Competence 

Development in the Workplace: Concepts, Strategies and Effects” (2008) hur kompetensut-

veckling bedrivs på arbetsplatsen, dess strategier och effekter. Vidare har vi tittat på aritkeln 

”Factors influencing learning in European learning” (2000), en omfattande europeisk 

undersökning av Sally Sambrook & Jim Stewart som behandlar faktorer som motverkar och 

främjar lärandet i organisationer.  

2.1 Ledare som underlättare 
 

Amy (2007) menar att i dagens arbetsvetenskapliga debatt finns mycket lite empiriskt 

underlag gällande den roll som ledare och chefer har i arbetet med att främja och utveckla 

lärandet i organisationer. Hon vill därför undersöka hur ledare bidrar till lärandet på en 

individuell och organisatorisk nivå, i företag. I sin undersökning tittar hon på hur ledare i 

lärande organisationer underlättar utveckling och just lärande, i en organisatorisk kontext. 

Amy gör skillnad på lärande organisationer och lärande i organisationer, då det första avser 

en organisationsform, och det andra lärandeprocesser och aktiviteter som äger rum inom 

ramen för organisationen (Amy, 2007). I managementlitteraturen målas ledarens roll ofta 

upp som en central del i strävan efter att bli en lärande organisation, menar Amy (2007). 

Detta eftersom ledarna antas utmana gällande föreställningar om arbetssätt och faktorer 

gällande arbetet, samtidigt som ledaren guidar medarbetare mot en gemensam bild av hur 

organisationen ska se ut. Detta lägger, enligt managementlitteraturen, grunden för en lärande 

organisation. Ledarens ansvar kan delas in i tre delar, nämligen att: prioritera organisatoriskt 

lärande, skapa psykologiska och kulturella förutsättningar för främjandet av kollektivt 

lärande samt forma kontextuella faktorer som hjälper till att lyfta individers kompetens till 

en organisatorisk nivå (Amy, 2007). Amy (2007), menar att det idag är omodernt att styra 

och ställa med hela handen, och regera med makt. På grund av detta menar många forskare 

att man bör främja det ledarskap som benämns som ”det underlättande ledarskapet”. ”Det 

underlättande ledarskapet” stimulerar till förändring, något som är viktigt i den föränderliga 

omvärld vi i dag befinner oss i. Detta ledarskap är influerat av kommunikativa nätverk, och 

ledaren bör ha förmågor som att kunna visa empati, samarbeta och förhandla. ”Underlättan-

de ledare” motiverar genom empowerment och utvecklar sina medarbetare genom att 

fungera som coach och mentor (Amy, 2007).  

McDowell & Sanunders (2010) delar Amys (2007) mening om att det finns mycket 

lite empirisk forskning om hur ledaren i olika organisationer arbetar med träning och 

utveckling av individer i arbetslivet. McDowall & Saunders (2010) har i en nyligen publice-

rad artikel intervjuat brittiska chefer om deras roll i arbetet med kompetensutveckling, och 

de krav som ställs på ledarskapet för att möta medarbetarnas behov av utveckling i 

arbetslivet. De resultat som kommer fram i deras empiriska undersökning, tyder på att 

linjecheferna anses vara mycket viktiga i arbetet med att främja utbildning och utveckling i 

organisationer, då det är dessa personer som i många organisationer identifierar kompetens-

behov, fördelar resurser till utbildningsinsatser, samt tar beslut om kompetensutveckling. 

Linjecheferna bör skapa ett gott lärandeklimat på arbetsplatsen och samtidigt tillåta med-

arbetarna att ta en mer aktiv och engagerad roll i företaget. Det är även viktigt att linje-
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cheferna klargör för medarbetarna det värde hela organisationen kan få av utbildning och 

utveckling, samt att de uppmuntrar anställda att delta i aktiviteter som främjar utveckling 

och lärande (McDowall & Saunders, 2010:613).  

Även Ellström & Kock (2008) menar att ledaren har en viktig roll i satsningen på 

kompetensutveckling. Denna satsning måste dock studeras i samspel mellan både inre och 

yttre faktorer menar författarna. Ellström & Kock (2008) har i sin artikel sammanfattat 

forskningsresultat från studier gjorda om kompetensutveckling, och om 

kompetensutvecklingens förutsättningar och effekter. De menar för att få till stånd en bra 

kompetensutveckling måste man titta både på externa och interna faktorer, och förstå hur 

dessa faktorer samspelar. För att satsa på lärande i arbetet är det viktigt med en bra lärkultur 

i företaget. Här har ledarna en viktig roll att spela, då de kan påverka denna kultur genom att 

se värdet av en kompetent personal.  

Lika viktig som ledaren har visat sig vara för underlättande av kompetensutveckling, 

lika mycket kan ledaren hämma kompetensutveckling i organisationen. Sambrook & Stewart 

(2010) såg i sin undersökning att orsaker som kan hämma lärandet i organisationen bland 

annat kan finnas i ledarskapet. Detta beror då på att cheferna själva har en negativ inställ-

ning till utbildning, och ibland även bristande kompetens vad gällande ledarskapsförmåga. 

Det framkom att en orsak till oviljan till kompetensutveckling kan vara chefernas rädsla för 

sina nya roller och de förväntningar och krav som ställs på ledaren som skapandet av en 

lärkultur. 

2.2 Arbete med kompetensutveckling 
 

Arbetet med kompetensutveckling kan se olika ut i olika organisationer. McDowall & 

Saunders (2010) kan i sin undersökning konstatera att det idag efterfrågas en mer 

regelbunden återkommande utbildning i arbetslivet. Detta på grund av att arbetsmiljön idag 

är mer föränderlig än tidigare. För att möta omvärldens krav har ”on the job - training” blivit 

allt vanligare, på bekostnad av mer formella utbildningstillfällen. McDowall & Saunders 

(2010) refererar till en undersökning där endast en femtedel av brittiska chefer tror att 

formella kurser är den mest effektiva metoden för lärande i arbetslivet. Men trots att tilltron 

till formella kurser visade lågt resultat i undersökningen, menar cheferna i McDowall & 

Saunders (2010) studie tvärtom att de prioriterade formell utbildning, då den lättare påvisar 

ett mätbart resultat. De menade att mer långsiktiga effekter av utvecklingsinsatser är svårare 

att mäta, då de är mer vaga och varierande. Cheferna menar att genom en kombination av 

utbildning och utveckling, alltså både jobb-specifik utbildning och en mer långsiktig 

utveckling i form av karriärplanering, så uppnår de anställda ett mer positivt resultat.  

Även Ellström & Kock (2008) menar att aktiviteter som inte först och främst är 

avsedda för kompetensutveckling kan ge individen kompetensutveckling som en andra 

effekt, och kan då ses som en utbildning eller utveckling. På så sätt kan informella och 

formella läraspekter kombineras. Likväl kan individuella och sociala aspekter av lärande 

kombineras.  

McDowall & Saunders (2010) gör på så sätt en distinktion mellan träning och 

utveckling. Den jobbspecifika utbildningen syftar till att förbättra effektiviteten i individens 

nuvarande yrkesroll, medan utvecklingsbegreppet ger ett mer långsiktigt perspektiv och kan 

handla om både karriärplanering och undersökning av personalens framsteg. McDowall & 

Saunders (2010) menar att vad som utgör en framgångsrik utveckling för en person kanske 

inte representerar framgång för en annan. De konstaterade i sin undersökning att en 

avgörande faktor för en lyckad kompetensutveckling, är att utbildingen matchas till 

deltagarnas behov och förmågor. Vissa anställda kan tänkas vilja stanna i sina nuvarande 

anställningar och få tillfredsställelse genom att särskilda färdigheter förstärks, andra 

definierar framgångsrik utveckling som marknadsföring och ökad lön. De personalfräm-



8 

 

jande åtgärder som i dag dominerar har en allmän karaktär och är placerade på organi-

sationsnivå, snarare än på en individnivå (McDowall & Saunders, 2010:612). Även Ellström 

& Kock (2008) menar att man inte glömma bort de subjektiva behov av kompetensutveck-

ling som finns, och motivation till deltagande i kompetensutvecklande aktiviteter. 

2.3 Inställning till kompetensutveckling 
 

Sambrook & Stewart (2000) har i sin undersökning konstaterat, att samma faktorer 

både kan ha en hämmande och en motiverande effekt på lärande i organisationen. De 

viktigaste faktorerna som påverkar lärandet i arbetet är dels intressenter, vilka innefattar 

chefer, anställda och HR personer, dels organisationskultur, och arbetets organisering. 

Sambrook & Stewarts (2000) undersökning visar att de faktorer som oftast nämndes som 

hämmande av kompetensutveckling var brist på motivation från individen att engagera sig i 

antingen inlärningsprocesser eller nya utvecklande uppgifter. De kunde även ana ett visst 

motstånd till förändring, och attityder som ”lärande sker bara på kurs”. Andra orsaker kan 

vara knutna till organisationen, som till exempel en otillräckligt utvecklad lärande kultur, 

samt brist på ekonomiska resurser för kompetensutveckling och brist på tid avsatt för 

utveckling. Andra orsaker var direkt kopplade till tekniken, till exempel organisering av 

skiftarbete och hög arbetsbelastning.  

Även McDowall & Saunders (2010) menar att framgång i det mer långsiktiga 

utvecklingsarbetet är länkat till individers motivation och deras delaktighet i processen. 

Resultatet av kompetensutveckling är också beroende av medarbetarnas öppenhet till 

förändring och deras vilja att ”stretch themselves out of their comfort zone” (McDowall & 

Saunders, 2010:621). 

Cheferna i McDowall & Saunders (2010) studie förväntade sig att medarbetarna själva 

ska påvisa motivation och intresse för utveckling, för att cheferna ska veta om det är aktuellt 

med kompetensutveckling. Dessa förväntningar kan härledas till det man i dagens arbetsliv 

refererar till som ”nya” eller ”gränslösa” karriärer. Dessa nya karriärer kännetecknas av 

rörlighet och flexibilitet och den enskilda individen förväntas att ta ansvar för sin egen 

karriär och utveckling, samt vara villig att delta i ett livslångt lärande. Denna strävan efter 

utveckling inom yrkesrollen initieras ofta av eleven, det vill säga den anställde, vilket 

innebär att utvecklingen många gånger är självledd. På så sätt måste cheferna inte bara 

hantera medarbetarnas jobbspecifika kompetensutveckling, utan har också en roll att spela i 

individens mer långsiktiga utveckling (McDowall & Saunders, 2010). 

Även Sambrook & Stewart (2000) menar att samtidigt som linjechefernas roll i arbetet 

med lärande och utveckling har förändrats, har även de anställdas roll förändrats. 

Medarbetarna förväntas idag ta ett större ansvar och visa ökat engagemang i det egna 

lärandet. 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 
 

Det finns ett tämligen litet empiriskt underlag gällande den roll som chefer och ledare 

spelar i arbetet med kompetensutveckling i organisationer. Dock finns det desto mer 

managementlitteratur inom ämnet, men denna visar hur det borde vara, snarare än hur det 

faktiskt är. McDowall & Saunders (2010) studie visar att ledaren spelar en viktig roll i 

arbetet med kompetensutveckling, då det ofta är linjechefen som identifierar behov av, och 

tar beslut om kompetensutveckling, samt fördelar resurser till utbildningsinsatser. De bör 

också uppmuntra de anställda till att delta i aktiviteter som främjar utveckling och lärande i 

arbetet och tillåta medarbetarna att ta en mer aktiv och engagerad roll i företaget. Amy 

(2007) talar om ”det underlättande ledarskapet”, där chefens roll fungerar mer som en 

mentor eller coach. ”Det underlättande ledarskapet” skapar förutsättningar för 
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kompetensutveckling i organisationen genom kommunikation och samarbete. Då chefer 

spelar en betydande roll i arbetet med kompetensutveckling, är det viktigt att de har en 

positiv inställning till lärande. Sambrook & Stewart (2000) menar att ett hinder för lärandet 

på arbetsplatsen kan utgöras av att ledaren inte prioriterar kompetensutveckling.  

Kompetensutveckling behöver inte knytas till specifika kurstillfällen, utan kan lika väl 

finnas i de dagliga aktiviteterna. Ellström & Kock (2008) menar att aktiviteter i arbetet som 

inte först och främst är avsedda för kompetensutveckling kan ge individen kompetensut-

veckling som en andra effekt. På så sätt blir kompetensutveckling förlagd till arbetsplatsen 

snarare än lektionssalen. McDowall & Saunders (2010) menar att ”on the job training” blivit 

allt vanligare, på bekostnad av mer formella utbildningstillfällen som kurser. Även om 

cheferna i deras studie menar att formella kurser inte alltid är den mest effektiva metoden för 

lärande i arbetslivet, används de med fördel då de direkta effekterna av formell utbildning är 

mer mätbara än de informella aktiviteter som sker i det dagliga arbetet. 

Vi har i den tidigare forskningen sett att ledaren har en viktig roll att spela då det 

gäller att motivera de anställda till att utvecklas i arbetslivet. Ledarens uppgift består även av 

att möta de krav på utveckling som personalen ställer. McDowall & Saunders (2010) menar 

att cheferna förväntade sig att medarbetarna själva ska påvisa intresse för utbildning och 

lärande, vilket kan ses som ett led i individens karriärsutveckling. På så sätt är det viktigt att 

kompetensutveckling anpassas till individens behov, snarare än att vara riktat till hela 

personalen. Även Sambrook & Stewart (2000) menar att medarbetarna idag förväntas visa 

ett ökat engagemang i den egna utvecklingen. Hinder till lärande kan bero på brist på 

motivation från individen då olika individer har olika inställning till utbildning och 

utveckling.  
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3. Teoretiska perspektiv 
 

Vi har valt att använda oss av ett par olika teorier för att belysa det område vi ämnar 

undersöka, det vill säga arbete med kompetensutveckling, samt vilken roll cheferna har i 

detta arbete. Inledningsvis har vi gjort en allmän beskrivning av den roll chefer har i en 

organisation. För att titta på chefens roll i arbetet med kompetensutveckling, har vi utgått 

från Granbergs (2009) teoretiska perspektiv om det pedagogiska ledarskapet. Det 

pedagogiska ledarskapet utgör vad man idag kan se som det ”idealiska” ledarskapet inom 

arbetsvetenskaplig forskning samt i den retorik som är vanlig inom managementlitteraturen. 

Som ytterligare en del i det ”idealiska” ledarskapet har vi valt att lyfta fram Ellströms (1992) 

teori om arbetet med kompetensutveckling som utvecklingsinriktat. För att kontrastera 

idealbilden, har vi valt att titta på det tayloristiska ledarskapet som en motpol. Denna 

traditionella ledningsfilosofi lever fortfarande kvar och präglar vårt arbetsliv, trots 

ambitioner att mjuka upp ledarskapet och förflytta sig i en annan riktning. I förhållande till 

detta har vi även valt att titta på Ellströms (1992) teori om arbete med kompetensutveckling 

enligt ett anpassningsperspektiv. Vi har även studerat Granbergs (2009) teoretiska 

perspektiv om huruvida ett företags kompetens är knutet till individerna eller det kapital som 

finns i organisationen i form av teknik och liknande.    

3.1 Chefens roll i organisationen 
 

Inom arbetsvetenskapen är arbetsorganisation ett centralt begrepp, som innefattar 

behovet av att organisera en organisation/företags olika verksamheter. Vidare är valet av 

arbetsorganisation av stor vikt för olika faktorer som effektivitet, utveckling, möjligheter till 

lärande samt anställdas välbefinnande. Oavsett val av arbetsorganisation, krävs någon form 

av styrmedel och samordningsmedel för att få överblick och kunna samordna de anställdas 

arbetsuppgifter och arbetsutföranden.  Olika organisationer använder sig av olika styrmedel 

och samordningsmekanismer vid olika situationer och olika verksamheter, så någon 

universell metod som används genomgående finns knappast. Det är istället vanligt att en och 

samma organisation använder sig av flera olika styrmekanismer, beroende på avdelning och 

verksamhet. Direktstyrning är en vanlig styrmekanism som innebär att en person är ansvarig 

för och övervakar andras arbete. Inrättande av formella arbetsroller är en annan styrmeka-

nism som innebär att formella arbetsroller upprättas, med tydliga befogenheter och ansvars-

fördelning (Berglund & Schedin, 2009).  

Vad är då chefens roll i en organisation? Traditionellt handlar chefsrollen mycket om 

att utföra de ”gråare” bitarna, det vill säga planering, organisering, övervakning och kontroll 

Även de mer färgstarka aktiviteterna har sin plats, såsom utveckling, visioner, engagemang 

och målsättningar.  

Var kommer då arbetet med kompetensutveckling in? Ligger frågan överhuvudtaget 

på chefens bord i dag, när en organisation är stor och rymmer många stödfunktioner, inte 

minst HR avdelningar?  

När man talar om, eller i detta fall skriver om, ledarskap, chefens roll i organisationer 

samt chefens ansvar för kompetensutveckling, ska man ha i åtanke att chefens roll i organi-

sationer ser olika ut, beroende på vilken organisation du tittar på. Chefens roll ser dessutom 

olika ut beroende på vilken nivå i organisationen denne är verksam. Mot denna bakgrund har 

vi valt att lyfta fram ett par olika teoretiska perspektiv som berör chefens roll inom organisa-

tioner, och i arbetet med kompetensutveckling. 
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3.1.1 Det pedagogiska ledarskapet & Ellströms utvecklingsperspektiv 
 

Granberg (2009) beskriver hur ledarskap under en lång tid influerats av ett rationalis-

tiskt synsätt med en dominant top-down styrning. Ledare och ledning har traditionellt 

planerat för och styrt inom organisationen, och förmedlat vidare resultatet av sitt arbete i 

form av regler och planer, till sina medarbetare. Granberg (2009) menar att detta är proble-

matiskt, då medarbetarna måste ha möjligheter att själva utveckla sin förståelse för olika 

uppgifter. Detta menar han, är en förutsättning för kompetensutveckling. Vidare formulerar 

han en teori som han kallar det pedagogiska ledarskapet. 

Det pedagogiska ledarskapet uppstår ur det faktum att dagens ledarskap inte överens-

stämmer med den föränderliga omvärld med höga krav på utveckling och utbildning, som 

omger oss. Granberg (2009) menar att sådana aktiviteter som i dagsläget målas upp som 

typiska chefsuppgifter, det vill säga exempelvis att leda, planera, informera, delegera och 

kommunicera, inte överensstämmer med retoriken kring utveckling och lärande i organi-

sationer, där man talar om personalen som sin viktigaste resurs och kompetensutvecklingen 

som främsta prioritet. Förändringstakten i samhället och inte minst arbetslivet, är hög. För 

att hänga med i förändringarna gäller det därför för organisationer att öka sitt kunnande och 

säkra sin kompetens, för att inte hamna på efterkälken. För att göra detta krävs ”rätt” typ av 

ledarskap, i detta fall ett pedagogiskt sådant. Granberg (2009) menar att det finns ett par 

punkter som behöver uppfyllas för att en ledare ska lyckas: gestalta en vision, ange mål och 

uppgifter, undanröja hinder för lärande och kunskapsutveckling samt inte lägga sig i. Då vi i 

denna studie fokuserar på chefers arbete med kompetensutveckling, ska vi främst titta på 

punkten ”undanröja hinder för lärande och kunskapsutveckling”. Detta handlar om att 

chefen anger mål och ramar samtidigt som denne underlättar för medarbetare att utvecklas. 

En förutsättning är att medarbetarna själva vill utvecklas och tar egna initiativ till detta. Här 

menar Granberg (2009) att chefens viktigaste uppgift är att agera coach, underlättare samt 

vara en visionär som ger sina medarbetare olika målbilder att jobba mot.  

I anslutning till det pedagogiska ledarskapet kan man se till Ellströms teori om kompe-

tensutveckling sett ur ett utvecklingsperspektiv. Enligt detta perspektiv kan individen i 

någon grad påverka eller förändra de villkor arbetet ställer (Ellström, 1992:27). Då man ser 

kompetens ur ett utvecklingsperspektiv ställs individens faktiska, objektiva handlingsut-

rymme i relation till arbetsuppgiften, samt faktorer som bestämmer detta handlingsutrymme. 

Detta innebär att det utrymme individen har för eget handlande ställs i relation till de 

möjligheter arbetsuppgiften ger. Det utrymme individen har till eget handlande beror på 

individens förmåga att ”identifiera, utnyttja och utvidga det objektiva handlingsutrymmet” 

(Ellström, 1992:27). Arbetets objektiva handlingsutrymme bestäms bland annat av arbets-

uppgifternas utformande, teknik och arbetsorganisation. I praktiken innebär detta att det 

objektiva handlingsutrymmet sätter gränser för vilken möjlighet individen har att utveckla 

och utnyttja sin kompetens (Ellström, 1992:28). Vidare talar Ellström om individens 

subjektiva handlingsutrymme, vilket innefattar de subjektiva föreställningar individen har 

om vad som är möjligt och önskvärt i en viss situation. Det objektiva och subjektiva 

handlingsutrymmet sammanfallet helt eller delvis, och man kan säga att individen själv 

bestämmer de möjligheter den har att utnyttja det objektiva handlingsutrymme som finns. På 

så sätt bestämmer individen också möjligheterna att utnyttja och utveckla sin kompetens. 

Det subjektiva handlingsutrymmet utgörs av individens sociala och kulturella kontext, vilket 

innefattar till exempel det organisationsklimat som råder i företaget (Ellström, 1992:29).  
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3.1.2 Det Tayloristiska ledarskapet & Ellströms anpassningsperspektiv 
 

Det ledarskap som finns inom Scientific Management, eller Taylorismen som den 

också kallas och som växte fram under 1800-talet slut, är utformat så att det ska ge maximalt 

välstånd till både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren får sin behållning av en 

effektivare produktion, vilken resulterar i högre vinster, och arbetstagarens behållning består 

i lön för det utförda arbetet (Taylor, 1920:9). För att nå hög effektivitet består arbetet i en 

hög arbetsdelning och standardisering, där planeringen av arbetet är förlagt på cheferna och 

det praktiska utförandet på de anställda. I och med detta tillåts individen mycket lite eget 

inflytande över arbetsutförandet, då regler, instruktioner och manualer redan på förhand är 

konstruerade (Taylor, 1920:25). Frederick Taylor, grundaren till taylorismen, insåg vikten 

av ”rätt man på rätt plats” och menade att man måste vara noga med att studera arbetet för 

att sedan kunna avgöra vem som var mest lämplig att utföra uppgiftera. Taylor (1920) 

menade att alla arbetare har förmåga att tränas till att blir vad han kallar ”first class”. Det är 

då företagsledningen som har skyldighet att utveckla de personerna, tills de nått sin 

maximala gräns för vad de klarar av, eller sin ”first class-nivå” (Taylor, 1920:39). Samtidigt 

som rätt arbetare måste väljas ut, menar Taylor att det är minst lika viktigt att välja ut rätt 

företagsledare, vilka då är de som är mest rationella. Han trodde att detta skulle bli ett större 

problem att välja ut chefer, än att välja ut arbetare, då arbetarna i högre grad är medgörliga 

om de får tillräckligt med lön för det utförda arbetet. För att motivera arbetarna till att göra 

sitt bästa föreslog Taylor en lön som motsvarar det arbete arbetaren utfört. Han insåg också 

vikten av trevliga matsalar och toaletter, samt bättre arbetsvillkor och kortare arbetsdagar, 

men han trodde att det som hade verklig betydelse för arbetarnas motivation var lönen 

(Wolvén, 2000:38).  

Ellström (1992) menar att kompetensutveckling kan ses ur ett anpassningsperspektiv 

utifrån vilken man kan dra paralleller till den tayloristiska ledningsfilosofin. Då man talar 

om kompetens ur ett anpassningsperspektiv avses den kompetens som krävs för att en 

individ ska kunna utföra de ålagda arbetsuppgifterna. I detta synsätt är teknik, 

arbetsorganisation och arbetsuppgifter redan givna på förhand. På så sätt tar man bara 

hänsyn till den kompetens som används i arbetsutförandet, och bortser från övrig kompetens 

en individ besitter. Det finns små möjligheter att reflektera över arbetsutförandet då 

uppgifterna redan är utformade och på så sätt ges ingen möjlighet för individen att förändra, 

eller utveckla sitt sätt att utföra arbetet på. De alternativ som återstår är anpassning eller 

flykt, vilket innebär att individen anpassar sin ambition till arbetets krav, eller slutar sin 

anställning (Ellström, 1992:26). 

3.2 Kunskap knuten till organisationen 
 

Granberg ger i sin bok ”Lära eller läras” (2009) ytterligare ett perspektiv på 

kompetens knuten till organisationen, då han menar att man inom en organisation behöver 

veta vad den samlade kompetensen är knuten till.  Denna vetskap menar han är en 

förutsättning för kompetensutveckling, och planering för kompetensutveckling. Ett företags 

samlade kompetens kan vara knuten till organisationen på olika sätt. Kunskapen kan vara 

knuten till ett företags realkapital, organisationen eller till individerna. Inom industrin är det 

vanligt att mycket av företagets samlade kompetens är knutet till dess realkapital, vilket 

utgörs av maskiner och tekniska lösningar. I en sådan organisation är arbetet med 

kompetensutveckling i princip kopplat direkt till tekniken, varför en stor investering i 

maskinparken bestämmer personalens utbildningsbehov för en lång tid framöver (Granberg, 

2009). I andra, mer kunskapsintensiva organisationer, är det vanligt att kompetensen är 
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knuten till organisationens humankapital, det vill säga de anställda. Granberg menar att detta 

till stor del beror på att kunskapsinhämtningen äger rum i andra forum, såsom skolan och i 

andra företag exempelvis. Detta gör att företaget i fråga blir sårbart, eftersom företagets 

samlade kunskaper är synonymt med den anställda personalen. I företag som dessa arbetar 

man därför hårt med att behålla sin personal, och detta sker inte sällan med hjälp av 

kompetensutveckling och utbildning. Granberg menar att detta görs som ett försök att få de 

anställda att knyta an till företagskulturen, så det inte finns någon teknik eller maskin som 

håller dem ”ankrade”. En del företag satsar också på att arbeta i team och projektgrupper, 

vilket gör att ett beroendeförhållande uppstår mellan de inblandade medarbetarna, som gör 

det svårare för dem att dra sig ur, vilket stärker organisationen och gör den mindre sårbar 

(Granberg, 2009). 

3.3 Teoretisk diskussion 
 

När man talar om kompetensutveckling ska man vara medveten om att det empiriska 

underlaget inom ämnet generellt, är relativt litet. Istället finns det desto mer 

managmentlitteratur som gärna kommer med lösningar på de flesta problem, och som målar 

upp bilder för hur det perfekta ledarskapet ser ut. Sällan eller aldrig är verkligheten lika 

enkel som dikten, och man bör komma ihåg att ta det man läser inom genren med en nypa 

salt, då det finns ett glapp mellan retorik och verklighet i detta fall. Då det pedagogska 

ledarskapet idag beskrivs som idealet, använder sig gärna litteraturen av denna retorik. Den 

tayloristiska ledningsfilosofin har däremot fått utstå mer kritik som ett inhumant sätt att 

organisera arbetet på.  

Man kan dra en skiljelinje mellan det pedagogiska ledarskapet och det tayloristiska 

ledarskapet, då de olika ledningsfilosofierna har olika sätt att organisera arbetet på. 

Arbetssätten inom Taylorismen består av standardiserade arbetsmoment med hög 

arbetsdelning och inom det pedagogiska ledarskapet har man en friare styrning och har låg 

eller ingen arbetsdelning. Här får medarbetarna vara delaktiga i hela arbetsutförandet från 

planeringen till praktiskt utförande, i jämförelse med taylorismen där planering och praktiskt 

utförande är två skilda moment. Då det olika skolorna skiljer sig, skiljer sig även lärandet åt. 

Lärandet i det pedagogiska ledarskapet innebär att individen själv får pröva det arbetssätt 

som fungerar bäst, och lära av sina misstag, till skillnad mot det tayloristiska sättet, där det 

bästa arbetssätt är framtaget på förhand av arbetsgivaren. Skillnaden i de båda skolornas syn 

på lärande illustreras av Ellströms (1992) teori om utvecklingsperspektiv och 

anpassningsperspektiv. Då Granberg (2009) menar att kompetensen är knuten till individens 

kunnande, blir organisationen mer sårbar om en medarbetare slutar, och det är viktigt att ha 

”rätt” medarbetare i en organisation. I den tayloristiska ledningsfilosofin är 

arbetsuppgifterna standardiserade och repeterbara, och personalen blir lättare att byta ut. 

Bägge ledningsfilosofier strävar efter att utveckla medarbetarna till sin bästa nivå, 

dock sker detta arbete på olika sätt. I mer taylorisktiska miljöer fungerar lön som den 

främsta motivatorn, vilket innebär att anställda i sådana miljöer ofta har en mer 

instrumentell inställning till det arbete man utför. Dessa personer söker personlig utveckling 

i forum utanför arbetet, på fritiden. I pedagogiska ledarskapet strävar man efter att motivera 

medarbetarna genom att erbjuda karriärsmöjligheter och personlig utveckling. Med detta 

sagt ska man inte tro att lönen blir oviktig för att man byter sektor, men lönen fungerar inte 

som ensam drivkraft på samma sätt.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats i vår undersökning eftersom studiens syfte 

är att undersöka människors, i vårt fall chefers, inställning samt ge ökad förståelse och 

inblick i arbetet med kompetensutveckling inom organisationen (Backman, 2008). En 

positivistisk, kvantitativ studie hade kunnat vara rätt metod om vi önskat nå ett större urval 

av respondenter. Vår strävan har dock varit att få insyn och förståelse för hur tankarna kring 

arbetet med kompetensutveckling ser ut hos respondenterna, och därför har undersökningens 

bredd inte varit lika relevant, vilket ytterligare stärker valet av en kvalitativ ansats och metod 

(Aspers, 2007). Med detta sagt ska man dock ha i åtanke att undersökningens resultat inte 

blir generaliserbart, vilket är en oundviklig avvägning vid val av metod. Vi har valt att 

prioritera den djupare förståelsen för ämnet vi undersöker och går därmed hellre ”miste” om 

undersökningens möjlighet till att vara generaliserbar (Thurén, 2007). 

Vi har valt att använda oss av intervju som metod i vår undersökning. Detta för att 

komma åt individens föreställningar och tankar på ett djupare plan. Som intervjuperson 

strävar man efter att få intervjusituationen att kännas naturlig och få den att framstå mer som 

ett vanligt samtal, än det förhör som tillhör den traditionella bilden av intervju som metod 

(Gubrium & Holstein, 1997:116). Att bygga upp en avslappnad stämning hos responden-

terna och samtidigt få användbar information och genomtänkta svar, kan vara en konst. En 

hjälp på vägen är dock att använda sig av en form av intervju som passar den specifika 

undersökningen. Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjun är uppbyggd utifrån olika teman som är relaterade till studiens syfte och fråge-

ställningar. Frågorna under varje tema är därefter utformade på ett sätt ger oss möjlighet att 

ställa följdfrågor samtidigt som respondenterna ges utrymme att utveckla sina svar (May, 

2001:149f). Semistrukturerade intervjuer är bra att använda då man vill ge respondenterna 

frihet att definiera sin verklighet, och sådant de anser viktigt att tala om (Aspers, 2007). 

4.2 Urval 
 

Vi har förlagt vår studie till Trioplast AB i Smålandstenar, ett större tillverkningsföre-

tag med över 300 anställda. Valet av respondenter är grundat i en strävan efter att samtala 

med de personer som har ansvaret för arbetet med kompetensutveckling inom företaget, för 

att på så vis få insikt i och förståelse för arbetet med komptensutveckling inom organisatio-

nen. Vi har valt att intervjua personer i ledande ställning eftersom dessa personer ansvarar för 

arbetet med komptensutveckling, då detta arbete är förlagt just på organisationens chefer.  
Samtliga respondenter utgörs därför av personer som befinner sig på en högre hierarkisk 

nivå inom organisationen, vilket gör att undersökningen främst kan ses ur ett ledningsperspektiv. 

I vår undersökning har vi valt att intervjua tio chefer på olika nivåer i organisationen, där fem 

chefer representerar produktionen och fem chefer representerar tjänstemannasidan. Flertalet av 

cheferna i undersökningen har flera års erfarenhet från arbete inom organisationen, både i 

ledande befattning och från arbete på annan nivå. Vi är medvetna om risken med att inte 

representera medarbetarnas åsikt gällande arbetet med kompetensutveckling, då detta kan bidra 

till att ge en bild som inte representerar hela verksamheten. Men då vi i detta fall intresserar oss 

för hur chefer upplever arbetet med kompetensutveckling är det snarare deras tankar vi vill 

komma åt. 

I undersökningen ingick tre kvinnor och sju män, i blandade åldrar mellan 25-60 år. Dock 

är urvalet till undersökningen är inte gjort utifrån köns- eller åldersfördelning, då vi inte vidare 

kommer att fördjupa oss i frågor av sådan art.  
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Trioplasts personalchef valde ut samtliga chefer som ingick i studien. Personalchefen kontaktade 

cheferna som valts ut via mail, för att höra om de var intresserade att delta i studien. Det 

faktum att personalchefen valt ut kandidater till undersökningen kan påverka resultatet, på så 

sätt att det finns en möjlighet att personalchefen valt ut respondenter som anses kunna ge 

mer korrekta svar i syfte att ge en god bild av företaget. Men då vi saknade kännedom om 

organisationen sedan tidigare hade det inte varit möjligt att genomföra studien utan 

personalchefens hjälp. Vi tror dock att personalchefen har gjort ett lämpligt urval i syfte att 

få de olika avdelningarna representerade i undersökningen på det sätt vi önskat, och trots 

urvalsmetod finns det alltid en risk att respondenterna uttalar sig ”politiskt korrekt”. Detta 

eftersom det ligger i personalchefens intresse att få ett så verklighetsförankrat underlag som 

möjligt, för att på så vis ha nytta av studien i eventuellt vidare arbete med chefernas 

kompetensutvecklingsarbete inom organisationen. 

4.3 Undersökningens genomförande 
 

Första kontakten togs via telefon med Trioplast personalchef, och ett första möte 

bokades in för fortsatt diskussion. Utifrån detta skissades riktlinjer upp och grunden lades 

till den fortsatta undersökningen. Vår önskan var att intervjua tio chefer med personalansvar, 

jämnt fördelade över olika avdelningar. Trioplasts personalchef sände ut ett mail till chefer-

na med en förfrågan om att ställa upp i undersökningen. Då cheferna gett sitt medgivande, 

förmedlades kontaktuppgifter av Trioplasts personalassistent.  Vi kontaktade samtliga tio 

chefer via mail, för att boka tid för intervju, och cheferna fick själva föreslå tid och datum 

som passade dem bäst under de dagar vi avsatt till intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

under fyra dagar på Trioplasts två fabriker i Smålandsstenar. En av intervjuerna genomför-

des av praktiska skäl en vecka senare. Vi var båda närvarande under samtliga intervjuer, då 

vi tror att detta underlättar vid sammanställning av resultatet och vid diskussion av empirin. 

Vi är dock medvetna om att detta kan ha effekter som ökad nervositet hos respondenterna, 

men vi tror ändå att fördelarna med att vara två vid intervjutillfället kan underlätta vid 

sammanställningen av resultatet och uppväger nackdelarna. Genomförandet av intervjuerna 

tog ungefär tre kvart, men tiden för mötet var inbokat till en timma. Detta för att ingen skulle 

behöva uppleva situationen som stressad. Vi presenterade oss och studiens syfte för respon-

denterna, och informerade om riktlinjerna för god forskningsetik. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av våra mobiltelefoner, efter att de medverkande givit sitt godkännande till detta 

förfaringssätt. 

Efteråt transkriberades materialet ordagrant och pauser och andra ljud skrevs ut, för att 

återge en så exakt bild av intervjun som möjligt. När transkriberingarna var klara kodades de 

enligt deduktiv metod, och en öppen kodning användes. Öppen kodning innebär att forska-

ren inte har något givet kodschema från början, utan istället letar förutsättningslöst efter 

intressanta aspekter i det empiriska materialet. Till kodningsarbetet användes mariginal-

metoden, där man noggrant läser materialet flera gånger och antecknar återkommande teman 

med färgpennor och mönster i marginalen (Aspers 2007:160). Efteråt analyserades det 

kodade materialet och de mönster som tydliggjorts i kodningsarbetet kopplades samman 

med teorier lämpliga för studien syfte och frågeställning. På så sätt kunde det mest relevanta 

begreppen för studien ringas in, och sådant som upplevdes av mindre vikt kunde uteslutas ur 

resultatet (Aspers, 2007:192f). Analysen av det kodade materialet delades sedan in under 

olika rubriker i resultatet. Därefter diskuterades det kodade materialet och utifrån detta 

kunde slutsatser dras.  

Vår studie är en produkt av genomgående samarbete. Ett par delar har vi dock av 

praktiska skäl delat mellan oss. Dessa delar är främst tidigare forskning, inledning, resultat 

och diskussion. Maria har till stor del ansvarat för tidigare forskning och inledning, medan 
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Veronica till stor del ansvarat för resultat och diskussion. Med det sagt, vill vi förtydliga att 

alla delar är bearbetade och godkända av oss tillsammans. 

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Efter att samtliga respondenterna meddelat sitt samtycke till deltagande i studien, 

informerades de via mail om de krav som ställs för etisk forskning, det vill säga informa-

tionskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet och nyttjandekravet. Information gavs om 

undersökningen syfte och vilka vi är, samt upplysning om undersökningens frivillighet och 

respondentens rätt att avbryta intervjun om de av någon anledning önskade detta. Respon-

denterna informerades om att de skulle spelas in och att det inspelade materialet endast 

skulle användas i samband med denna undersökning och enbart av oss. Inspelningen skulle 

raderas då vi färdigställt resultatet. För att respondenterna skulle känna sig bekväma i 

intervjusituationen informerade vi om att de är anonyma i uppsatsen på så sätt att inga namn 

eller titlar kommer att publiceras i den färdiga uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

Trioplasts personalchef och personalassistent har kännedom om vilka som ingår i undersök-

ningen kommer vi att undvika direktcitat som kan kopplas till enskilda personer, samt und-

vika att bli för detaljerade i resultatet vad gällande specifika arbetsuppgifter eller andra 

upplysningar som är av personlig karaktär.  

 

För att förtydliga dessa krav ytterligare, delgavs informanterna samma upplysning i 

samband med intervjutillfället. Samtliga var införstådda med dess innebörd och ingen såg 

det heller som något problem att bli inspelad. 

4.5 Förförståelse 
 

Vår förförståelse av ämnet kompetensutveckling i kombination med mellanchefer var 

begränsad, innan vi påbörjade vår studie. Innan studien påbörjades hade vi en begränsad 

insikt i vem som bär ansvar för arbetet med kompetensutveckling inom en organisation. Vad 

gäller kompetensutveckling anser vi det som något som i större utsträckning är HR- 

avdelningens ansvar, både vad gäller strategiska och operativa aktiviteter. Vid första 

kontakten med Trioplasts personalchef, fick vi informationen ”vi jobbar inte med 

kompetensutveckling. Det är något vi är dåliga på”. Utifrån detta fick vi uppfattningen om 

att arbetet med kompetensutveckling var begränsat inom alla avdelningar inom 

organisationen.  
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5. Resultat 

 

Uppsatsens empiriska underlag utgörs av tio intervjuer genomförda med chefer från 

olika områden i organisationen. Fem av cheferna tillhör produktionen och ytterligare fem 

tillhör tjänstemannasidan, samtliga verksamma inom Trioplast AB i Smålandsstenar. I den 

resultatdel som följer har vi valt att lyfta fram återkommande drag som framkommit vid 

kodning av materialet, för att på så vis återge den helhetsbild som vi kunnat se utifrån det 

empiriska underlaget. För läsbarheten och anonymiteten har vi valt att inte göra några 

utläggningar mer detaljerade än vad som återfinns nedan.  

5.1 Chefsrollen 
 

Ett genomgående tema hos cheferna är att tala om sitt ledarskap som en coachande 

funktion, i syfte att leda och stötta sin personal i det vardagliga arbetet. Chefsrollen ses som 

operativ, där en viktig funktion är att fungera som en länk mellan organisationens olika 

avdelningar samtidigt som man leder och fördelar arbetet hos den egna personalen. Cheferna 

känner ett ansvar för de anställdas välmående och utveckling, och ett tydligt mål är att skapa 

motiverade, engagerade anställda som jobbar tillsammans mot att uppfylla organisationens 

mål. Många ser det dessutom som sitt uppdrag att förnya, förbättra, bibehålla och utveckla 

både personalen och lönsamheten inom företaget. 

Det finns en skillnad mellan hur chefer på tjänstemannasidan respektive produktionen, 

talar om sin chefsroll. På tjänstemannasidan fokuserar man mycket på målstyrning, då man i 

många fall ser det som sin uppgift att leda personalen mot utsatta mål. Detta kan ske på olika 

vis, men att sätta tydliga ramar, ge förutsättningar för utveckling och leda mot att nå utsatta 

mål är aktiviteter som chefer på tjänstemannasidan upplever som viktigt i deras arbete som 

ledare. En chef menar dessutom att han hans medarbetare ofrånkomligen är karriärister, och 

dessa förväntar sig en viss grad av utveckling, vilket chefen ser som sin uppgift att lösa. 

Chefer inom produktionen talar något annorlunda om sina chefsroller. Här ligger fokus på 

att få grupper att fungera tillsammans, ha en välmående, motiverad personal samt leda och 

fördela arbetsuppgifter. Man lägger vikt vid att föregå med gott exempel och leda sin 

personal i den riktning som behövs för företagets lönsamhet. 

5.2 Inställning till arbete med kompetensutveckling 
 

Gemensamt för alla chefer är att man önskar att arbetet med kompetensutveckling ska 

resultera i självgående, kunniga medarbetare som jobbar aktivt för att uppfylla organisa-

tionens strategiska mål. Cheferna har olika sätt att närma sig begreppet kompetensut-

veckling. För en del handlar det främst om individen och dennas utveckling, medan andra 

lägger fokus på organisationen, och hur kompetensutveckling är viktigt för att denna ska 

utvecklas och må bra. Majoriteten av cheferna har dock en delad begreppsuppfattning och 

menar att individens lärande är viktigt både för individen själv, i syfte att utveckla och 

motivera, men också för organisationen som helhet, som vinner på att ha kompetenta, drivna 

medarbetare som kan arbeta flexibelt och som är villiga att stanna i organisationen.  

Att skapa en stimulerande miljö som uppmuntrar lärande och kunskapsinhämtning, 

som på sikt ger kompetenta och kunniga medarbetare, anses av många vara nyckeln till 

framgång på en konkurrensutsatt marknad: ”Så ska vi vinna gamet, när alla andra kan köpa 

samma maskiner och samma råvaror, då är det människorna som gör skillnaden”. När de 

tillfrågade cheferna talar om vad som motiverar dem till kompetensutveckling, så kan man 

se en viss skillnad i svaren, beroende på om chefen i fråga tillhör produktionen eller tjänste-

mannasidan. 
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Produktionens chefer talar om kompetensutveckling som något nära knutet till tekni-

ken. Kunnande och kompetens för den teknik som nyttjas under arbetsdagen är viktigt för att 

få trygga och motiverade anställda, som dessutom kan köra maskinerna på ett lönsamt sätt. 

En bristande kompetens hade i relation till tekniken, kunnat få förödande konsekvenser 

arbetsmiljömässigt, då risken för skador hade ökat avsevärt. Produktionens chefer talar 

också om kompetensutveckling som en förutsättning för att förflytta sig på den fyrskaliga 

stege som man använder för att bedöma var en medarbetare befinner sig kunskapsmässigt, 

och där igenom lönemässigt.  

Inom tjänstemannasidan är arbetet med kompetensutveckling ofta knutet till att ut-

veckla medarbetarna inom ramen för deras tjänster. Någon chef beskriver det som en form 

av karriärplanering, medan andra menar att det är ett sätt att behålla den personal man har, 

och säkerställa kompetensen inom avdelningen. Ytterligare en chef menar att kompe-

tensutveckling även är viktigt om man till exempel behöver skapa en ny roll för en anställd 

och få denna upplärd för de nya arbetsuppgifterna, vilket också handlar om en form av 

utveckling för individen. 

5.3 Tankar om framtida kompetensutveckling 
 

Cheferna upplever det som utmanande att definiera begreppet framtida kompetens-

utveckling, vilket kom till uttryck i att de flesta dröjde med sina svar. Cheferna talar desto 

mer om det operativa arbetet med denna fråga samt formulerar varför det är viktigt att 

planera för kompetensutveckling. De flesta chefer är överens om att målet med att planera 

för framtida kompetensutveckling är att fortsätta växa på marknaden och skapa en kun-

skapsintensiv organisation, där man är förberedd för eventuella avsked och pensionsav-

gångar. Behovet av långsiktig planering gällande kompetensutveckling finns, och flera av 

cheferna menar att det är nästintill ett krav för att hålla sig steget framför konkurrenter och 

utvecklas i takt med omgivningens krav. Att arbeta långsiktigt med kompetensutveckling är 

på sätt och vis en investering i framtiden, menar flera av cheferna. Majoriteten av cheferna 

menar att man jobbar med frågan, men att man inte nödvändigtvis är duktiga på det eller 

alltid prioriterar frågan. Sedan finns det en del chefer som anser sig ligga på en bra nivå vad 

gäller planering, och som inte upplever att några större justeringar behöver genomföras. 

På tjänstemannasidan menar de flesta chefer att en formaliserad plan för arbetet med 

framtida kompetensutveckling saknas på just deras avdelning, och att planer kring detta, i en 

strategisk form, främst är något som finns i deras egna huvuden. Detta beror enligt cheferna 

på att det främst är upp till dem själva att strukturera och genomföra detta arbete, och då de 

redan har informationen i huvudet, så är dokumentationen inte någon prioriterad uppgift. 

Detta anses olyckligt av många de flesta cheferna och är något som man anser sig behöva 

förändra. Chefer för produktionen talar om arbetet med framtida kompetensutveckling som 

nära knutet till lönestegen med fyra nivåer. Detta gör att planerna för framtida kompetensut-

veckling i högre utsträckning formaliseras, i jämförelse med tjänstemannasidan där det 

många gånger kan vara luddigare gränser och mer svårutläst, vilka behov av framtida 

kompetensutveckling man står inför. Produktionens chefer talar även om vikten av planering 

av kompetensutveckling för att kunna säkra medarbetarnas kompetens i förhållande till den 

teknik som i de flesta fall utgör arbetsuppgifterna. Att kunna handskas med de krav som 

tekniken ställer, kräver kompetensutveckling för att de anställda ska känna sig säkra och 

trygga med arbetsutförandet. 
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5.4 Arbete med och planering för kompetensutveckling 
 

En viktig del i arbetet med kompetensutveckling är de årliga medarbetarsamtalen, som 

utförs av alla chefer inom organisationen. Dessa innehåller tydliga riktlinjer för vad som ska 

avhandlas, vilket innebär att kompetensutveckling är något som får utrymme i diskussionen 

mellan chef och medarbetare. Utöver medarbetarsamtal menar en del chefer att kompetens-

behov kan upptäckas genom att arbetstagarna själva tar initiativ till utbildning. Detta sker 

främst på tjänstemannasidan, och under förutsättning att utbildningens innehålla anses 

relevant, så nekar man sällan en sådan förfrågan. En del chefer menar att en öppen dialog 

med arbetstagarna om deras styrkor och svagheter, önskemål och kunskapsluckor, också är 

del som väger i tungt om man vill skapa sig en helhetsbild av kompetensen inom sitt team 

eller sin avdelning. En chef menar att om ett behov av utbildning inte kommer upp i den 

vardagliga dialogen, utan hänvisas till det forum som exempelvis medarbetarsamtal utgör, 

då har man en otillräcklig dialog med sina anställda.  

För en del chefer, främst inom produktionen, går arbetet med kompetensutveckling 

hand i hand med de krav som tekniken ställer och yttrar sig främst i praktisk form. Det kan 

handla om att ”gå i lära” bredvid en mer erfaren medarbetare för att lära sig en ny arbetsupp-

gift eller att klättra till nästa steg i lönestegen. Lönestegen inom produktionen innehåller fyra 

steg, från det första som främst rymmer nybörjare/nyanställda till det fjärde med fullfjädrade 

ställare. Alla chefer inom produktionen menar att man har som mål att få alla anställda till 

steg fyra, men att det är en utdragen process som kan ta upp till fem år att genomföra. Ofta 

passar man på att ha utbildningstillfällen under vintern, då arbetsbördan är lättare i och med 

lågsäsong för de tillverkade materialen.  

Chefer inom produktionen uttrycker dock svårigheter med att få mer erfarna medarbe-

tare intresserade av att lära ut och man menar att man ibland tvingas nöja sig med en sämre 

lämpad ”lärare” för att de mest erfarna inte är tillgängliga eller har möjlighet att fungera som 

lärare vid utbildningstillfället. Vad gäller mer teoretiska, lärarledda utbildningar rör det sig 

inom produktionen mest om obligatoriska kurser i brandskydd och första hjälpen samt 

materialutbildning. Efterfrågan på formell utbildning i form av kurser från medarbetarnas 

håll är i produktionen liten. De flesta chefer inom produktionen menar att det hade varit 

svårt att lära ut den tekniska biten genom formella lärarledda utbildningar, då det är mäng-

den praktisk erfarenhet som är viktig i det praktiska arbetsutförandet. Även studiebesök 

förekommer som en del i arbetet med kompetensutveckling. Studiebesök är en källa till 

lärande som utnyttjas av vissa chefer för att få inblick i hur andra företag jobbar, och där-

igenom få insikt i hur man på sikt skulle kunna förbättra sin avdelning. Under studiebesök 

kan det väckas idéer om hur man som chef själv behöver jobba för att hålla sin avdelning 

inom organisationen, uppdaterad och konkurrenskraftig. 

Inom produktionen är det dessutom vanligt att man bedriver en viss arbetsrotation, 

som ett steg i arbetet med att utbilda sina medarbetare. Rotationen syftar till att främja 

medarbetarnas utveckling och skapa lärsituationer som organisationen sedan kan vinna på 

genom att aldrig stå utan rätt kunnande, exempelvis vid ledigheter och sjukdom. På 

tjänstemannasidan talar man istället om vikten av att de anställda är experter inom sina 

områden, och en chef talar specifikt om en pågående process som syftar till att renodla 

tjänsterna inom den avdelningen, för att på så sätt se till att man har rätt kompetens på rätt 

plats hela tiden, snarare än att man gör lite av varje som istället blir halvdant. Flera av 

cheferna talar även om arbete med olika matriser eller lathundar för att kunna dokumentera 

den kompetens som finns inom den egna avdelningen. Detta för att enkelt kunna se var det 

behövs mer utbildning och vart man skulle kunna vända sig vid ett tillfälle av bristande 

kompetens. Dessvärre, menar flera av cheferna, har arbetet med att dokumentera medarbe-

tarnas kompetens, ofta stannat på planeringsstadiet, då området till fördel för andra området, 

inte prioriterats. Liknande kompetensmatriser har upprättats av cheferna inom produktionen, 
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och innefattar då ett samarbete mellan process, material och teknik. Till skillnad från 

cheferna på tjänstemannasidan har man i större utsträckning lyckats slutföra dokumen-

tationen, och använder sig en hel del av denna när det är dags för utbildningsplanering 

gällande individers förflyttning i lönestegen. Detta eftersom att man hela tiden behöver vara 

uppdaterad om vilka anställda som befinner sig på vilken nivå, i den fyrskaliga lönestegen. 

Till skillnad från produktionen använder sig cheferna på tjänstemannasidan främst av 

lärarledda kurser och utbildningar. Kurser i språk och datorhantering såsom Excel är vanligt, 

liksom mer specialiserade inriktningar inom exempelvis ekonomi, logistik, försäljning och 

liknande. Det råder delade meningar huruvida kurser är rätt väg när det kommer till att 

fortbilda sina medarbetare, men ingen skulle neka en anställd en kurs denna vill gå, så länge 

dess innehåll är relevant för det egna arbetsutförandet. Även på tjänstemannasidan finns det 

ett mått av så kallat ”on the job training” som innebär att de anställda tilldelas nya arbets-

uppgifter och befogenheter, vilket ställer krav på utveckling och situationsbaserat lärande. 

Man kan se att alla chefer spelar en operativ roll inom det arbete som bedrivs med kompe-

tensutveckling, på så sätt att de är verkställande vad gäller beslut om utbildning samt 

kartläggning av kompetensbehov, vilket genomförs främst genom dialog med medarbetarna. 

HR spelar således en viktig roll i det mer strategiska arbetet, även om denna avdelning är 

relativt nytillkommen inom företaget, liksom stödet från densamma. Detta strategiska arbete 

innebär att man bland annat hjälper till att ta fram kravprofiler, tipsar om kursutbud, och är 

allmänt behjälplig i planeringsarbetet gällande kompetensutveckling. 

De tillfrågade cheferna, både inom produktionen och tjänstemannasidan lägger stor 

vikt vid förmågan att kunna ”säkra upp” kompetensen på sina avdelningar för att inte stå 

handfallna vid eventuella bortfall i personalstyrkan och detta menar man är en av de tyngsta 

anledningarna för att planera kompetensutveckling långsiktigt. Många av cheferna menar att 

en otillräcklig planering av framtida kompetensutveckling, hade kunnat få katastrofala 

följder för deras avdelning. Problem som arbetskraftsbrist, säkerhetsrisker, sämre 

produktkvalitet och förlorad kompetens, lades fram som exempel. 

5.5 Gemensamma handlingsplaner 
 

Alla chefer menar att man i dagsläget inte har några gemensamma handlingsplaner för 

hur kompetensutveckling inom Trioplast bör bedrivas. Däremot påpekade flera av cheferna 

att sådana handlingsplaner kan vara på väg i och med HRs upprättande av en personalhand-

bok. 

Flera av cheferna menar att gemensamma handlingsplaner för arbetet med kompetens-

utveckling hade varit bra, och hoppas att något sådant ska uppstå med tiden. Motiveringen 

till varför gemensamma handlingsplaner hade varit bra, varierar från chef till chef. Ett 

återkommande tema i produktionen är dock att det hade underlättat chefens arbete med att 

motivera medarbetare till kompetensutveckling. En av produktionens chefer menar att han 

hade kunnat undvika en del konflikter, genom att ha dokument att peka på då anställda inte 

ser meningen med utbildning. Detta menar han, hade kunnat rikta om personalens irritation 

från honom själv, till de gällande reglerna. Andra menar att det hade varit bra att utifrån en 

gemensam handlingsplan titta på varandras arbete med kompetensutveckling, och en chef, 

även denna från produktionen, menar att det hade varit bra att kunna låna personal mellan de 

två olika fabriker som finns, något som inte fungerar i dagsläget. Sammanlagt kan man se att 

chefer på tjänstemannasidan, i mindre utsträckning än chefer från produktionen, saknar 

gemensamma handlingsplaner för arbetet med kompetensutveckling. 

5.6 Resurser för planering av kompetensutveckling 
 

När det kommer till frågan om resurser är svaren väldigt lika: det är ständig tidsbrist.  
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Ett par chefer, med avdelningar inom produktionen, menar att tid är en ständig bristvara och 

att planering av kompetensutveckling därför inte alltid prioriteras. I högkonjunktur, det vill 

säg under sommaren då man säljer flest produkter, är arbetsbelastningen hög och skiften rör 

sig ständigt om varandra. Därför säger ett par chefer att det är viktigt att ta sig tiden man 

behöver för bland annat kompetensutvecklingsarbete, när arbetsbelastningen sjunker. Trots 

denna insikt hävdar man att detta är ett område i behov av förbättring och prioritering. 

Andra chefer, både från tjänstemannasidan men även någon från produktionen, menar 

samma sak men säger också att det är upp till dem att skapa den tid som behövs och göra 

nödvändiga prioriteringar för att ge utrymme åt arbetet med att planera kompetensutveck-

ling. Om man inte gör arbetet med kompetensutveckling till en prioriterad fråga, så står man 

sig inte så bra i konkurrensen menar en av cheferna. Pengar är ingen avgörande resurs för 

huruvida man väljer att arbeta med planering av kompetensutveckling eller inte, och inte 

heller någon annan resurs nämns eller får samma innebörd som begreppet tid. 

Vad gäller stöd från organisationsledningen gällande arbete med kompetensutveck-

ling, menar flera chefer att stödet främst består av ett uteblivet motstånd, och att uppmunt-

rande ord och hejarop inte hör till vardagen. Detta är dock heller inget cheferna uttrycker 

någon önskan om att förändra, utan de flesta menar att det stöd som finns idag är bra och 

tillräckligt, och ofta söks hos närmaste chef. 

5.7 Visioner för det egna arbetet med kompetensutveckling 
 

Man kan se att flera av cheferna inom produktionen, önskar sig en attitydförändring 

hos sina anställda. De önskar sig mer engagerade och motiverade arbetare, som bättre kan 

bidra till de krav som finns på att lära ut till nyanställda, men som också tar ett större, eget 

ansvar för att söka upp kunskap och lära sig nya saker. En av cheferna uttrycker det såhär: 

”Engagerade medarbetare söker själv kunskap och sätt att utvecklas”. Samma chef menar att 

det ingår i rollen som chef att leda, motivera och engagera, men att det också ligger en stor 

svårighet i det arbetet. Detta eftersom oengagerade medarbetares inställning är svåra att 

omvandla, även med medel som trivselpengar, fritidsaktiviteter och friskvård. På tjänste-

mannasidan är det flera chefer som önskar sig mer formaliserade planer, i form av en guide 

eller handbok, för hur arbetet med kompetensutveckling kan bedrivas. Ett par chefer talar 

om möjligheten till att hålla någon form av workshop med utrymme för diskussioner kring 

kompetensutveckling, med avstamp i resonemang kring organisationens nuvarande position, 

framtida position, och arbetet för att komma dit. 

En chef talar om nyttan med att ta fram ett gemensamt verktyg, som kan användas till 

att på ett bra sätt dokumentera de anställdas kompetens, och se vilka behov som finns. Detta 

hade kunnat bidra till en helhetssyn på kartläggning av kompetenser inom organisationen, 

och kanske till och med inom koncernen. Det ska också nämnas att ett par chefer inte anser 

sig ha något större behov av att ändra hur man arbetar med kompetensutveckling, då man 

tycker att arbetet fungerar bra i dagsläget och man strävar efter att det ska fortsätta i samma 

form, om än med vissa justeringar eller förbättringar i en del fall. En chef menar att arbetet 

fungerar bra i dagsläget men att denna kunde bli bättre på att engagera gruppen i rekryte-

ringsfrågan, om det uppstår en lucka på avdelningen. Detta för att gruppen kan hjälpa till 

och se om tjänsten behöver tillsättas överhuvudtaget eller om man kan lösa situationen på 

annat vis. En annan chef menar också att arbetet med kompetensutveckling fungerar bra just 

nu, men att man hade kunnat bli ännu lite bättre på att hålla sig uppdaterade och arbeta 

långsiktigt för att möta konkurrensen på marknaden. 
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5.8 HRs roll i arbetet med kompetensutveckling 
 

Det framkommer under intervjuerna att HR är en relativt nytillkommen avdelning 

inom organisationen. Den har funnits i två år och dessförinnan fanns det i stort sett inget 

arbete med personalfrågor, eller någon stödresurs inom området, att tala om.  

Mot den bakgrunden är många tacksamma över den förändring som skett i och med 

införandet av en renodlad HR avdelning. De flesta av cheferna talar om HR som ett 

bollplank med helhetssyn och en viktig stödfunktion, ofta just i frågor som rör anställdas 

utveckling och kompetensutveckling. Överlag kan man se ett mönster i att många av 

cheferna arbetar mer operativt med personalfrågorna, och får mycket strategiskt stöd från 

HR i form av planeringshjälp och stöd i allmänna personalfrågor, gällande exempelvis 

facket, löner, rehabilitering etc. HR spelar en tung roll vid rekrytering, då många chefer 

menar att HRs stöd är väldigt viktigt i rekryteringsprocessen. Dels kan det handla om hjälp 

vid intervjusituationer, men det kan också handla om att i ett tidigt stadie i 

rekryteringsprocessen bidra med en kravbild på vad det är man söker, och därefter 

annonsera om detta. Sedan menar en del chefer att ansvaret i slutändan ligger på dem, och 

att man vänder sig till HR kanske främst i ”skarpt läge”, men att man uppskattar det stöd 

som avdelningen innebär, och att det är dit man vänder sig i krävande situationer, om man 

exempelvis har problem med en anställd. Här menar flera chefer att HRs stöd och arbete är 

ovärderligt. 
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6. Diskussion 

6.1 Specialister och generalister 
 

I vår studie har vi kunnat se en tydlig skiljelinje mellan produktionssidan och 

tjänstemannasidan, nämligen en uppdelning mellan generalister och specialister. Det finns 

en tydlig retorik på tjänstemannasidan gällande medarbetarnas yrkesroller, och den handlar 

främst om hur man som chef strävar mot att de anställda ska vara specialister inom just sitt 

område. Tjänstemännens innehav av kompetens kan kopplas till den bild av kunskapsinne-

hav som Granberg (2009) beskriver som knutet till individen.  I och med rollen som specia-

list blir de anställda på tjänstemannasidan på flera sätt mycket autonoma i utförandet av sitt 

arbete, vilket kan leda till en viss sårbarhet för organisationen. Detta kan i sin tur bidra till 

svårigheter med att utvärdera kompetensbehov på avdelningen, då gränsen för individernas 

kunnande blir mer diffus, och behov av utveckling svårare att utläsa, än på andra håll inom 

organisationen (Granberg, 2009). Tjänstemännens autonomi kan kopplas till McDowell & 

Saunders (2010) teori om att utvecklingen i dagens arbetsliv gått mot ett ”självledarskap” 

som ett led i den enskilda individens eget ansvar för karriär och utveckling.  

Personalen på produktionssidan är istället knutna till tekniken, och kan till skillnad 

från tjänstemännen benämnas som generalister, eftersom personalen befinner sig på tydliga 

nivåer i den fyrskaliga lönestegen, och utför tydligt definierade arbetsuppgifter i enlighet 

med denna som ett led i chefernas strävan mot att så många anställda som möjligt, ska kunna 

så mycket som möjligt inom ramen för produktionen. I och med den tydliga kopplingen till 

lönestegen och dess tydligt definierade arbetsuppgifter är det mindre risk att det ska uppstå 

problem med att kartlägga kompetensbehov och definiera kompetensinnehav hos de 

anställda i produktionen (Granberg, 2009). Denna skiljelinje kommer även till uttryck i 

medarbetarnas inställning till lärande och utveckling inom organisationen, enligt chefernas 

utsaga. 

6.2 Inställning till kompetensutveckling 
 

I det empiriska underlaget framkommer att chefer på tjänstemannasidan på många sätt 

ser kompetensutveckling som ett led i att bemöta medarbetarnas krav på utveckling, och 

deras karriärsambitioner. Här är det tydligt att många av de anställda tjänstemännen för-

väntar sig, och strävar efter, ett visst mått av utveckling inom ramen för sin anställning. 

Detta är något som bejakas av cheferna, dels för att tillmötesgå och uppmuntra personalen, 

men också för att det ligger i organisationens intresse att hålla sig med kunnig och kompe-

tent personal på dagens konkurrensutsatta marknad. Sedan ska det nämnas att de berörda 

tjänstemännen inte nödvändigtvis alltid tar initiativ och lämnar förslag på utbildningar, men 

att de i de flesta fall har en positiv och engagerad inställning till det hela, när tillfälle ges. Ur 

en teoretisk synvinkel skulle man kunna se på tjänstemännens vilja och ambition till lärande 

ur det utvecklingsinriktade perspektivet (Ellström, 1992).  

Inom produktionen, menar flera chefer att man kan se tecken på en del motvilja hos 

många anställda vad gäller kompetensutveckling och förändring i stort. Individers utveck-

ling i arbetet är i produktionen nära kopplat till den fyrskaliga stege som definierar kompe-

tens och bestämmer lönenivå. Det finns en tydlig strävan hos cheferna att få samtliga 

anställda till nivå fyra, då det bidrar till en större, samlad kompetens och skapar en mindre 

sårbar miljö för produktionen som sådan. Här kan man dra vissa paralleller till den 

tayloristiska skolan, där man menade att alla medarbetare kan tränas och läras upp, till att bli 

vad man kallade ”first-class”. Taylor (1920) menade att det var chefers skyldighet att 

fortsätta träna upp sin personal, tills de nått sin fulla potential, eller ”first-class” (Taylor, 

1920:39). Man kan här se vissa likheter med den strävan som produktionens chefer har att få 
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samtliga anställda till nivå fyra i lönestegen, det vill säga den nivå där man anses färdigut-

bildad. Detta kan ses som ett tecken på att delar av den tayloristiska traditionen fortsätter att 

influera dagens industrier, trots ambitionen att röra sig bort från detta rationella synsätt. Idag 

har man visserligen andra strategier för att uppnå visionen om den fullärda medarbetaren, 

men visionen lever på sätt och vis kvar. Även på tjänstemannasidan finns en ambition om att 

få fullärda medarbetare, då man strävar efter att utveckla personalen till att vara specialist 

inom olika områden. Det är dock istället på individens initiativ, vilket vi kunde se i det 

empiriska materialet.  

Samtidigt som ambition att utveckla alla medarbetare till nivå fyra står stadigt hos 

produktionens chefer, möts den ofta med skepsis och motstånd av de anställda. Vad detta 

beror på låter vi vara osagt, men flera chefer hävdar att det finns en rädsla för förändring hos 

många anställda, då man känner sig trygg med det arbete man utför och gärna behåller det 

som det är. Detta är intressant då McDowell & Saunders hävdar att vägen till en lyckad 

kompetensinsats är beroende av de anställdas motivation och vilja till att ”stretch themselves 

out of their comfort zone”. Ellström (1992) ger en annan tänkbar förklaring, som handlar om 

att man som anställd i produktionen anpassar sig till de krav som ställs inom ramen för 

arbetet, då teknik, arbetsorgansation och arbetsuppgifter ses som givna. Därför är det varken 

möjligt eller eftersträvansvärt för den anställda att försöka förändra eller utveckla sitt arbete. 

Detta kan leda till att den anställda sänker sin ambitionsnivå, och endast förhåller sig till de 

arbetsuppgifter som är nödvändiga (Ellström, 1992). Om man då jämför tjänstemannasidan 

med produktionen kan man se att utvecklingsambitionen och vilja till lärande ligger på 

tjänstemannasidans anställda å ena sidan, och på produktionens chefer å andra sidan. Kort 

sagt skulle man kunna säga att det inom ett och samma företag, men inom olika avdelningar 

finns en skiljelinje: individers (tjänstemän) vilja till utveckling respektive chefers (produk-

tion) vilja till utveckling. McDowell & Saunders (2010) menar att det är högst individuellt 

vad man som individ vill ha ut av sitt arbete. En del får tillfredställelse genom att utvecklas i 

sin roll, medan andra definierar framgång genom hög lön (McDowell & Saunders, 

2010:612). Detta kan kopplas till det empiriska underlaget eftersom det ytterligare befäster 

det faktum att olika individer, har olika ambitioner. 

6.3 Chefens roll 
 

I och med den skiljelinje som finns mellan tjänstemannasidans specialister och 

produktionens generalister formas chefsrollen i olika riktningar. På tjänstemannasidan blir 

chefens roll på många sätt vad Granberg (2009) refererar till som ”underlättare”. Detta är en 

del i det pedagogiska ledarskapet, och innebär helt enkelt att chefen ska fungera som en 

coach och undanröja de hinder som finns för personalens utveckling. En förutsättning är att 

de anställda själva tar initiativ och har en stark vilja att utvecklas. Chefen får då sträva mot 

att möta de olika behov som finns hos de anställda, i vårt fall en vilja att avancera, utvecklas 

och i en del fall, göra karriär. Själva underlättandet kan bestå i att frigöra tid, pengar och 

liknande, för att uppmuntra och stötta sina medarbetare (Granberg, 2009). Det underlättande 

ledarskapet stämmer väl in i dagens arbetsliv eftersom att det stimulerar förändring, en 

egenskap som är viktig i den föränderliga omvärld vi befinner oss i (Amy, 2007). I 

förhållande till detta kan man även se på chefer i vårt empiriska underlag, och deras 

resonemang gällande vikten av att vara konkurrenskraftiga och hänga med i utvecklingen.  

Inom produktionen ser chefernas roll aningen annorlunda ut, vilket är en trend 

historiskt sett då industrins chefer haft som främsta uppgift att leda och fördela arbetet. Detta 

resonemang utgör grunden för taylorismens organisationsfilosofi, där arbetssättet kom att 

karaktäriseras av handens separation från hjärnan. I det empiriska underlaget kan man dock 

se att produktionens chefer inte sällar sig till denna skola, utan här handlar utvecklingsar-

betet på många sätt om att dels motivera anställda till förändring och kompetensutveckling, 
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och dels motivera redan ”fullärda” anställda att bidra till upplärningen av kollegor som ska 

klättra i den fyrskaliga stegen. Produktionens chefer stöter på motstånd i kompetensutveck-

lingsarbetet, men trots detta har de ett ansvar att uppmuntra anställda att delta i aktiviteter 

som gynnar utveckling och lärande (McDowell & Saunders, 2010:613). Den coachande 

ledarrollen är ett återkommande tema i det empiriska underlaget, både vad gäller chefer i 

produktionen och på tjänstemannasidan. Majoriteten av alla chefer beskriver sin chefsroll 

med ordet coach, och menar att det viktigaste i deras arbete är att stötta sin personal. Detta 

synsätt delas av Granberg (2009), som i teorin om det pedagogiska ledarksapet menar att 

agera coach är en av de viktigaste uppgifterna för en chef (Granberg, 2009). Detta kan ses i 

relation till att det i dagens arbetsliv anses som omodernt med ledare som liksom Taylor, 

”styr med hela handen” (Amy, 2007). Med tanke på de relativt olika roller som cheferna i 

denna i studie spelar, kan man ställa sig frågan huruvida det är riktigt att de alla refererar till 

sin egen yrkesroll med samma begrepp, coach? Eller är det i själva verket så att det är ett 

modeord som fått fäste, i flykten från forna tiders hårda och kantiga chefsroll. Dessutom kan 

det vara svårt för produktionens chefer att leva upp till rollen som coach, när arbetsorgani-

sationen och dess teknik fortfarande till viss del präglas av den tayloristiska skolan. 

Om man ska återgå till det faktum att flera chefer på tjänstemannasidan i stor utsträck-

ning ser arbetet med kompetensutveckling som ett led i medarbetarnas karriärsutveckling så 

kan man ställa sig frågan om arbetet med just kompetensutveckling blir viktigare på tjänste-

mannasidan än inom produktionen, där chansen till utveckling och avancemang både är 

mindre efterfrågat, men också begränsad till den fyrskaliga lönestege som finns?  

Det faktum att det finns en skiljelinje mellan produktion och tjänstemannasidan vad 

gäller utvecklingsambitioner och en indelning mellan generalister – specialister, bidrar 

naturligtvis till att arbetet med kompetensutveckling ser olika ut på olika håll inom organi-

sationen. Oavsett menar McDowell & Saunders (2010) att förutsättningen för en lyckad 

kompetensutveckling är att utbildningsinsatsen är anpassad till delatagarnas behov och 

förmågor. Med stöd i empirin kan man dock ifrågasätta huruvida detta tillämpas i produk-

tionen, där kompetensutveckling i första hand är kopplad till den fyrskaliga lönestege som 

finns, snarare än individens utvecklingsbehov.  

6.4 Kompetensutveckling i praktiken  
 

Mycket av den kompetensutveckling som äger rum i organisationen, både i produk-

tionen och på tjänstemannasidan, består av lärande via praktisk erfarenhet, det vill säga 

kunskapsinhämtning som sker i det dagliga arbetsutförandet. Detta kallas ”on the job 

training” eller ”learning by doing”, och är en sorts icke-formell utbildning (Ellström, 

1992:16). Även arbetsrotation och indelning av arbetskraften i team kan vara en form av 

kompetensutveckling. Arbetsrotation förekommer endast i produktionen, medan teamarbete 

förekommer på både tjänstemannasidan och i produktionen. Både Granberg (2009), Ellström 

(1992) och Ellström & Kock (2008) menar att kompetensutveckling är knutet till kontext, 

vilket innebär att faktorer som bidrar till att utveckla individens kunskap finns i den sociala 

omgivningen. På så sätt kan teamarbete och arbetsrotation fungera som en källa till ny 

kunskap och lärande, trots att aktiviteterna först och främst kanske inte är tänkta som 

kompetensutveckling. Även studiebesök kan höra till en sådan aktivitet. I det empiriska 

underlaget kan man se att få chefer talar om arbetsrotation eller teamarbete som en form av 

kompetensutveckling. Istället ligger det nära till hands, både på tjänstemannasidan och i 

produktionen, att tala om lärarledda utbildningar och kurser när man talar om kompetens-

utveckling och försöker definiera begreppet. Majoriteten menar dessutom att de är dåliga på 

att arbeta med kompetensutveckling överlag, och en del menar till och med att arbetet med 

kompetensutveckling i stort sett är obefintligt. Inom produktionen menar till exempel många 

chefer att det är viktigt att gå vissa obligatoriska kurser, som till exempel brand och annat 
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skydd, men att de i övrigt inte arbetar med kompetensutveckling. Här kan man se hur olika 

definitioner av begreppet kompetensutveckling, bidar till att förbise element av kompetens-

utveckling i organisationen. Eftersom att man först och främst förknippar kompetensutveck-

ling med lärarledd utbildning och typiskt formellt lärande, så är det lätt att man blir ”hem-

mablind” och inte ser de insatser som fungerar som kompetensutveckling i dagsläget. Detta 

kan vara en fara då man måste kunna kartlägga de insatser som redan existerar, för att kunna 

utveckla dessa och komma med nya, förbättrade lösningar.  

En av cheferna ser på kurser som ett inslag i kompetensutvecklingen, med en viss 

skepsis. Samtidigt menar han att en extern utbildning kan fungera som en uppmuntran, 

snarare än att ge viktiga kunskaper, relevanta för själva arbetsutförandet. Här kan man tala 

om kurs och utbildningstillfällen som motivation för individen i arbetet, eller ett sätt att få 

ny ”input” på avdelningen, snarare än ökade kunskaper inom ett särskilt ämne. I 

produktionen är kursutbudet mer kopplat till de säkerhetskrav som ställs. Där blir det 

formella lärandet i form av kurser ett ofrånkomligt krav, snarare än något som motiverar 

individen i arbetsutförandet. 

6.5 Praktiska hinder för kompetensutveckling 
 

Samtliga av studiens chefer anser att de får tillräckligt med stöd och resurser från 

ledningen, för att bedriva arbete med kompetensutveckling. Dock upplevde flera chefer att 

det föreligger en del praktiska hinder för att genomföra utbildningsinsatser på bästa sätt. 

Gemensamt för de flesta av de tillfrågade cheferna, både på tjänstemannasidan och i 

produktionen, är en upplevelse av ständig tidsbrist. Tidsbrist kan få konsekvenser för en 

organisations utvecklingsarbete, menar Sambrook & Stewart (2000), som räknar upp 

ekonomi och tid som grundläggande faktorer för ett lyckat kompetensutvecklingsarbete. En 

planering som lämnar mer utrymme åt kompetensfrämjande aktiviteter kan därför vara på 

sin plats, både i produktionen och på tjänstemannasidan. Ett par chefer menade redan under 

intervjutillfället att det är deras uppgift som chef, att ta sig tid för arbete med kompetensut-

veckling. Inom produktionen upplever flera chefer andra praktiska hinder för arbetet med 

kompetensutveckling. Då handlar det främst om anställda som är ovilliga och omotiverade 

till att lära ut arbetsuppgifter till kollegor som ska klättra på den fyrskaliga lönestegen. Detta 

trots att det står som ett krav i anställningskontrakten för alla medarbetare inom produk-

tionen. Vad denna ovilja grundas i kan vara svårt att avgöra, särskilt då medarbetarnas syn 

på saken inte är en del av den empiri vilken denna diskussion vilar på. En tanke kan dock 

vara att det finns ett givet löneutrymme på nivå fyra i lönestegen, som de på steg fyra har 

intresse av att inte alla i produktionen är delaktiga i. Detta är dock bara en spekulation, och 

inte en slutsats som vi har något underlag för. Sambrook & Stewart (2000) har en teori om 

att sådan ovilja till lärande och delaktighet i utbildningsaktiviteter, kan vara ett resultat av 

otillräckligt utvecklad lärande kultur. Alltså menar man att problemet kan vara inbyggt i 

företagskulturen, vilket är viktigt att kunna fastställa för att kunna få till en förändring.  

En annan praktisk svårighet i arbetet med kompetensutveckling inom produktionen, 

menar en chef ligger i att ha rätt och bäst kompetens tillgänglig vid planerade utbildnings-

tillfällen, vilket inte alltid är det lättaste på grund av sjukdom, ledighet eller liknande. Detta 

är ett dilemma som kan vara svårt att få bukt med, då arbetets organisering i skift bidrar 

ytterligare till svårigheter med att ha rätt ”lärare” tillgänglig vid rätt tillfälle.  

En del chefer framhäver att de gärna hade sett en gemensam handlingsplan för arbetet 

med kompetensutveckling, då det saknas i dagsläget. Det kan dock vara något problematiskt 

att åstadkomma, just på grund den skiljelinje som finns mellan produktion och tjänsteman-

nasida. 

 



27 

 

6.6 Gemensamma handlingsplaner 
 

Att ha en gemensam handlingsplan för de anställda, trots att arbetet och målen med 

kompetensutvecklingen ser så olika ut på de olika delarna i organisationen, hade kunnat leda 

till försämrade utbildningsmöjligheter för både tjänstemän och kollektivanställda. Detta 

eftersom att en gemensam handlingsplan hade behövt innebära en form av kompromiss, som 

inte gynnar avdelningarna på sikt. En chef har en vision om att alla företagets 

produktionsanställda, oavsett om de är placerade i den norra eller södra fabriken, ska besitta 

samma kunskaper. Detta för att snabbt kunna få in personal vid behov, utan att behöva 

instruera dem närmare. Det finns dock nackdelar med en sådan lösning, då det hade 

inneburit en stor kostnad för organisationen. Dels själva utbildningen för alla inblandade, 

men också den fortbildning som hade krävts för samtliga anställda, för att hålla dem 

uppdaterade, och insatta i eventuell ny teknik. Här kan man se att det i sådana fall hade 

kunnat vara en mer ekonomisk lösning att hyra in personal, för de tillfällen då man har 

bortfall i personalstyrkan. 

Då en gemensam handlingsplan för arbetet med kompetensutveckling inom Trioplast 

hade varit en dålig lösning, kan man istället titta på de olika definitioner av begreppet 

kompetensutveckling som cirkulerar inom organisationen. Kanske hade man tjänat på att 

formulera gemensamma definitioner på vad som kan räknas som kompetensutveckling, 

inom produktionen och på tjänstemannasidan. En sådan lösning hade ändå kunnat bidra till 

en slags helhetssyn på kompetensutveckling inom företaget. 

6.7 Sammanfattande slutsatser  
 

Vi har hittat en tydlig skiljelinje mellan produktionen och tjänstemannasidan på så vis 

att en uppdelning mellan generalister och specialister kan urskiljas. På tjänstemannasidan 

handlar arbetet med kompetensutveckling främst om att få alla medarbetare till experter, och 

samtidigt tillgodose de krav och behov av utveckling som finns hos personalen. I produk-

tionen är kompetensutvecklande insatser mer kollektiva och allmänna, på så sätt att de gäller 

alla. Här strävar man istället efter att få mångkunniga medarbetare, generalister, som vid 

behov kan hoppa in på någon annans post. Eftersom att arbetet med kompetensutveckling 

ser annorlunda ut på olika håll inom organisationen, ställs också olika krav på avdelningar-

nas chefer. På tjänstemannasidan fungerar cheferna i relation till arbetet med kompetensut-

veckling, främst som en slags underlättare, till för att tillmötesgå de anställdas krav till 

utveckling och karriär. Inom produktionen är chefernas roll främst av motiverande art, då 

det finns en strävan att få alla medarbetare, även de motvilliga, till steg fyra på den lönestege 

som finns. Gemensamt för alla studiens chefer är dock att de vill fungera som en coach och 

ett stöd för sina anställda, samt vara en ledare som kan engagera och leda personalen mot att 

uppfylla företagets strategiska mål.  

På tjänstemannasidan kan man se de anställdas vilja och ambition till lärande ur ett 

mer utvecklingsinriktat perspektiv. Inom produktionen menar cheferna att det finns ett visst 

motstånd hos många anställda när det gäller kompetensutveckling och andra förändrings-

arbeten.  

Kompetensutvecklingen inom organisationen är integrerad med det dagliga arbetet på 

både tjänstemannasidan och produktionssidan. Detta innebär att många aktiviteter som inte 

ses som kompetensutveckling av cheferna kan fungera som det i praktiken, som till exempel 

teamarbete och arbetsrotation.   

I övrigt uppger en del chefer praktiska hinder för kompetensutveckling, som tidsbrist 

och bristande motivation hos personalen (Det sista dock endast hos produktionens chefer). 

Då arbetsorganiseringen och arbetet med kompetensutveckling skiljer sig åt mellan de olika 

avdelningarna, kan det bli svårigheter att ha en gemensam handlingsplan gällande kompe-
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tensutveckling för hela företaget, eller ens för hela produktionen. Däremot har vi kunnat dra 

slutsatsen att en gemensam definition gällande kompetensutveckling, hade kunnat bidra till 

en bättre helhetssyn för hur arbetet med detta bedrivs. 

I förhållande till vår förförståelse har vi kunnat konstatera att den inte riktigt var 

korrekt, då det visade sig att chefer i dagens arbetsliv får ta ett allt större operativt personal-

ansvar, som därmed även inbegriper personalansvar. På så sätt stämmer inte vår tes om den 

roll HR- avdelningen spelar i förhållande till arbetet med kompetensutveckling. Då vi inte 

trodde att Trioplast arbetade med kompetensutveckling i någon större utsträckning genom-

gående, blev vi motbevisade då det visade sig att alla chefer som ingick i studien, såg det 

som en viktig uppgift i chefsrollen. Personalchefens uttalande representerade istället HR- 

avdelningens arbete med kompetensutveckling, snarare än hela organisationen.   

Vårt syfte var att undersöka hur chefer inom en tillverkningsindustri arbetar med 

kompetensutveckling. Vi vill också undersöka hur de upplever sin egen roll i arbetet med 

kompetensutveckling. Vi anser att vår frågeställning har besvarats genom det empiriska 

underlag vi samlat in, vilket bidraget till att studiens syfte blivit besvarat. Vår studie anser vi 

kan tillföra en del inom forskningsområdet som kombinerar mellanchefer och kompetens-

utveckling. Det empiriska underlaget är inom detta område sedan tidigare ganska begränsat, 

vilket gör det svårt att säga hur mycket av vår studie som tillför något nytt. Dock bidrar vår 

uppsats till att bredda underlaget inom området.  

6.8 Metoddiskussion 
 

Vi anser att valet av metod i vårt fall var korrekt och har fungerat väl för att undersöka 

vårt syfte. Hade vi haft tid och möjlighet att bredda vårt syfte och även undersöka 

medarbetarnas åsikter, hade en kombination av intervju och enkät fungerat bra. Vi anser inte 

vårt underlag tillräckligt stort för att kunna dra några generella slutsatser om mellanchefers 

arbete med kompetensutveckling i tillverkningsindustrier. Detta var dock inte heller vårt 

syfte.  

Genom att gett en utförlig beskrivning av uppsatsens genomförande, kan reliabiliteten 

anses som god, då genomförandet är repeterbart (Thurén, 2007:26). För att få en hög 

validitet i en undersökning är det av vikt att man verkligen undersöker det man ämnar under-

söka. Då vi utformat vår intervjuguide efter vårt syfte kunde vi besvara vår frågeställning på 

ett tillfredställande sätt (Thurén, 2007).  

I vår intervjuguide återfinns en fråga om HR- avdelningens roll i arbetet med 

kompetensutveckling, vilket i efterhand kan anses något onödigt, då detta inte är något vi 

fokuserat på, vare sig i diskussionen eller i arbetet som helhet. Vi anser dock att frågorna har 

bidragit med viktig bakgrundsinformation, samt bidragit till att ge en helhetsbild av 

företaget. Därför hade vi inte utformat intervjuguiden annorlunda med facit i hand. 

Inledningsvis var vår förförståelse att HR- avdelningen spelade en stor roll i arbetet med 

kompetensutveckling, vilket visade sig vara felaktigt. Detta bidrog också till att formulera 

frågan om HR- avdelningens arbete med kompetensutvecklingen inom Trioplast AB.  

 

6.9 Vidare forskning 
 

Hur skulle man då kunna gå vidare med den här studien? Mot bakgrund av denna 

studie hade det varit intressant att i en vidare forskning undersöka de anställdas syn på 

arbetet med kompetensutveckling. Det hade varit spännande att se om deras syn på arbetet 

med kompetensutveckling och chefernas roll i detta, överensstämmer med den bild cheferna 

själva har? Det hade också varit intressant att undersöka i vilken utsträckning cheferna 
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upplever den kompetensutveckling de själva har fått, och hur mycket de själva tillåts växa 

och utvecklas inom sin yrkesroll.  
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7. Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 
Bakgrundsinformation 

 

Vilken befattning har du? 

 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? Ge konkreta exempel. 

 

Vad har du för utbildning? 

Högskola, gymnasium, grundskola. 

 

Hur ser du på din chefsroll? 

 

Hur länge har du arbetat i din nuvarande position inom Trioplast? 

Mängden erfarenhet kan ha inverkan på inställningen till det egna arbetet med 

kompetensutveckling. 

 

Hur ser din avdelning ut? 

Vad gör avdelningen? Hur ser organiseringen ut (antal anställda, hierarki, arbetsform) 

etc.? 

 

Vilka arbetsuppgifter har de anställda på din avdelning? 

Ge konkreta exempel. 

 

Begreppsdefinition 

 

Vad innebär begreppet ”kompetensutveckling” för dig? 

 

Vad innebär planering av framtida kompetensutveckling för dig? 

 

Praktiskt arbete med kompetensutveckling 

 

Ingår arbete med kompetensutveckling i dina arbetsuppgifter?  

Beskriv i vilken utsträckning arbetet med kompetensutveckling för din avdelning ligger 

bland dina arbetsuppgifter? Är detta tydligt för respondenten? 

 

Ingår planering av framtida kompetensutveckling i dina arbetsuppgifter? Beskriv i vilken 

utsträckning planeringen av framtida kompetensförsörjning för din avdelning ligger bland 

dina arbetsuppgifter? Är detta tydligt för respondenten? 

 

Berätta hur ni arbetar med kompetensutveckling på din avdelning? Beskrivning av arbetet 

med kompetensutveckling konkret. Ge exempel? 

 

Hur utvärderas behovet av en kompetensåtgärd? Hur vet ni när det är dags att sätta in 

kompetensutveckling? Vilken roll har cheferna i beslutet? 
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Berätta hur man går tillväga för att ersätta kompetens som på olika sätt försvinner från din 

avdelning? Hur fyller man de ”kompetensluckor” som uppstår vid avsked, pension, 

bortgång etc. 

 

Finns det några gemensamma handlingsplaner för hur kompetensutveckling inom Trioplast 

bör bedrivas? Hur bör er kompetensutveckling se ut i dagsläget i förhållande till gällande 

handlingsplaner? 

 

Om ja, beskriv eventuella handlingsplaner för kompetensutveckling inom Trioplast? 

Här kan man få en insikt om de kunskaper som finns kring företagets riktlinjer gällande 

kompetensutveckling. 

 

Hur ser du på HR- avdelningens roll i arbetet med kompetensutveckling? 

 

Planering för framtida kompetensutveckling 

 

Arbetar ni med framtida kompetensutveckling på din avdelning? Handlingsplan, 

utvecklingssamtal etc. 

 

Om ja, berätta hur planeringen av framtida kompetensutveckling ser ut? Ge konkreta 

exempel på hur man tillgodoser den långsiktiga kompetensförsörjningen. 

 

Tycker du att det finns behov av att bedriva en långsiktig planering för framtida 

kompetensutveckling? Behöver man planera långsiktigt? 

 

Om ja, berätta hur det behovet ser ut? 

 

Om nej, på vilket sätt anser du att det inte finns något behov? 

 

Planerar man tillräckligt för framtida kompetensbehov på din avdelning?  

 

Om nej, vad anser du att konsekvenserna blir av att ha en otillräcklig planering? Vad händer 

om man inte planerar långsiktigt för kompetensförsörjningen? 

 

Berätta om det finns fördelar med planeringen av framtida kompetensutveckling på din 

avdelning? Vad är bra med den egna långsiktiga planeringen? 

 

Berätta om det finns nackdelar med framtida kompetensutveckling på din avdelning? Vad är 

mindre bra med den egna långsiktiga planeringen? 

 

Berätta om du tycker det finns tillräckliga resurser (tid, pengar, tillfälle) för att kunna 

planera framtida kompetensutvecklingen inom din avdelning? Ges det möjligheter ur en 

organisatorisk synvinkel att långsiktigt planera för framtida kompetensförsörjning (pengar, 

tid, tillfällen etc.). 

 

Om nej, berätta hur bristande resurser påverkar arbetet med att planera framtida 

kompetensutveckling? Vad blir konsekvenserna av dåliga resurser? 

 

Anser du att det ges tillräckligt med stöd från företaget för att kunna bedriva planering av 

framtida kompetensutveckling inom avdelningen? Ges tillräckligt med stöd i form av till 

exempel uppmuntran, samtal etc.? 
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Om ja, hur ser det stödet ut? 

 

Om nej, hur kan stödet från organisationen förbättras? 

Om nej, berätta hur för lite stöd påverkar arbetet med att planera framtida 

kompetensutveckling? Vad blir konsekvenserna av för lite stöd? 

 

Visioner  

 

Hur hade du önskat att det egna arbetet med kompetensutveckling på din avdelning såg ut? 

Visioner för det egna arbetet med kompetensutveckling inom den egna avdelningen. 

 

Hur skulle man kunna uppfylla den vision om kompetensutveckling inom din avdelning, 

som du beskriver? Förslag på åtgärder. 

 

Berätta hur du skulle vilja att den långsiktiga planeringen av kompetensutveckling på din 

avdelning såg ut? Visioner gällande planeringen av framtida kompetensförsörjning. 

 

Hur skulle man kunna uppfylla den vision om framtida planering av kompetensutveckling 

på din avdelning, som du beskriver? Förslag på åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


