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Sammanfattning 
 
Författare: Fredrika Tengberg och Stefanie Forsman  
Nivå: Kandidatuppsats företagsekonomi inriktning organisation, vårterminen 2014 
Titel: Effektiv kompetensutveckling: en undersökning av hur olika perspektiv på 
lärande påverkar effekterna av kompetensutveckling under Training Days 
 
Två gånger per år genomförs kompetensinvesteringar för ingenjörer på GKN 
Aerospace Sweden AB. Konceptet går under benämningen Training Days. Syftet med 
investeringen är att höja kompetensen bland de ca 400 ingenjörerna. I anslutning till 
utbildningsdagarna genomförs en enkätundersökning för att se till deltagarnas åsikter 
om Training Days. Problemet är att det aldrig undersökt vilken inställning och synsätt 
medarbetarna har till lärande och utveckling och om de olika perspektiven i sådana 
fall påverkar effekterna av investeringarna.  
 
Den kvalitativa fallstudien syftar till att undersöka om ingenjörernas perspektiv på 
lärande och kompetens påverkar organisationens utveckling. Materialet har insamlats 
med kvalitativa intervjuer som analyserats i förhållande till teori och aktuell 
forskning. Dessutom har det undersökts om det finns ett gemensamt perspektiv på 
kompetensutveckling som kan utveckla Training Days och effekterna av 
utbildningsdagarna. Fallstudien kan ses som ett kompletterande verktyg till GKN:s 
interna enkät.  
 
Teorin menar att det är viktigt att skapa ett systemtänkande och att individer behöver 
se till sitt eget personliga mästerskap för att få en helhetsförståelse, och därigenom 
höja den individuella och gemensamma kompetensen. Majoriteten av respondenterna 
i studien anser att de inte får någon praktisk kompetens genom utbildningsdagarna, de 
menar snarare att konceptet bidrar till nya infallsvinklar. 
 
Resultatet av denna studie bygger på tolkning av det insamlade empiriska materialet, 
med stöd av teorin visar att det finns både olika synsätt och inställning till lärande och 
utveckling bland ingenjörerna vilket påverkar utvecklingsprocessen. På GKN finns 
alla förutsättningar för att lyckas med kompetensutveckling, men när inställning till 
lärande och utveckling är individuell påverkar det alla led i lärandeprocessen.  
 
 
Ämnesord: kompetens, kompetensutveckling, knowledge development, learning 
organizations, evaluating, employee development.   

   



Abstract 
 
Author: Fredrika Tengberg and Stefanie Forsman 
Level: Bachelor Thesis in Business Administration, specializing in organization, 
spring term 2014  
Titel: Effective Knowledge Development: a Study of How Different Perspectives on 
Learning Influences the Effect of Knowledge Development on Training Days 
 
Twice a year GKN Aerospace Sweden AB implements skills investment for their 
engineers. The concept is known as Training Days. The purpose of investment is to 
improve the skills of about 400 engineers. Adjacent to the Training Days there is a 
implemented survey to see what the engineers think about the concept. The problem 
is that the survey doesn’t examine the attitude and the approach employees have about 
learning and development, and on the various perspectives, in such cases the affect of 
the impact of the investments. 
 
This qualitative case study aims to examine the engineer's perspective on learning and 
skills, and it´s effect on the organization's development. The material has been 
collected by qualitative interviews, analyzed in relation to theory and current research. 
Moreover, it has been investigated whether there is a common perspective on skills 
that can develop Training Days and the effects of training days. The case study can be 
seen as a complementary tool to GKN's internal poll. 
 
The theory says that it is important to create a systems approach and that the 
individuals need to make their own personal “championship”, to get an overall 
understanding, and thereby raising individual and collective skills. The majority of the 
respondents in this study believe that they do not receive any practical skills through 
Training Days. They mean rather that the concept contributes to new approaches. 
 
The results of this study are based on the interpretation of the collected empirical 
material, supported by theory. The outcome shows that there are both different 
approaches and attitudes to learning and development among the engineers, which 
affects the development process. GKN have all prerequisites for the skills 
development to succeed. But the approach to learning and development is individual, 
so it affects all elements in the learning process. 
 
Keywords: kompetens, kompetensutveckling, knowledge development, learning 
organizations, evaluating, employee development.  
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1.0 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
De flesta organisationer är medvetna om vikten av att kompetensutveckla sin personal 
och lägger stora summor på investeringar i just det, men det är sällan företag har 
någon uppfattning om hur väl det implementeras hos medarbetarna. 
Kompetensutveckling handlar om att utnyttja den kompetens som finns i företaget 
(Blücher, 1999). Att utveckla kompetens är viktigt, både för individers personliga 
utveckling men också för att höja organisationens kompetens i stort och öka deras 
konkurrenskraft. Det är skillnad mellan kunskap och kompetens och en betydande 
skillnad mellan att få ny kunskap och att utveckla individers kompetens. I den här 
studien fokuserar vi vilka faktorer som påverkar möjligheterna att kompetensutveckla 
effektivt och vilken roll individen har i den processen. 
 
Catasús, Högberg & Johrén (2012) menar att kompetensutveckling har blivit en 
etablerad strategi för att öka företags konkurrenskraft och de framhåller en definition 
av begreppet som, en utveckling av individens förmåga att förstå och agera med 
omdöme i en viss situation.  
 
GKN Aerospace Sweden AB (GKN) investerar för att kompetensutveckla sin 
personal två gånger om året. De har ett väl framarbetat och återkommande koncept, 
men den utvärdering de själva gör av sina utbildningar säger ingenting om vilka 
effekter insatserna har. Två gånger varje år erbjuds de 400 ingenjörerna i Trollhättan 
att delta i vad som internt kallas för Training Days. Training Days är ett 
utbildningskoncept som tagits fram specifikt för teknikavdelningen i Trollhättan med 
syftet att höja kompetensen i företaget och att ge medarbetarna möjlighet att utbyta 
kunskaper. Fyra arbetsdagar fylls med kurser som behandlar tekniskt djup, personlig 
utveckling och övriga kurser som varierar från gång till gång men ändå rör 
organisationen. Kurserna leds av både externa- och interna ledare och de interna 
ledarna är medarbetare som vill dela med sig av sin specifika kunskap eller speciella 
erfarenheter. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Inom företagsekonomi används allt oftare begreppet kompetens istället för resurs. 
Catasús, Högberg & Johrén (2012) betonar att det inte är en person som är resursen i 
företaget, utan att det framför allt är vad personen i fråga kan och inte kan göra för 
organisationen som är det väsentliga. För GKN är ingenjörernas kompetens en av de 
viktigaste resurserna. GKN är ett av de ledande företagen inom flygteknik och att de 
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har medarbetare med hög kompetens är en förutsättning för att behålla den 
ställningen.  
 
Det uppskattas att ungefär 35 procent av både extern- och intern kompetensutveckling 
i organisationer är bortkastade pengar och med hög konkurrens finns det knappast 
utrymme för investeringar som inte får någon effekt enligt Worrall & Cooper (2001). 
Hög enskild kompetens är dock inte den enda faktor som gör organisationer 
framgångsrika. Dels krävs det en definition av vad kompetens är för något och dels så 
behöver organisationen använda sina kompetenser rätt. Att det finns många fördelar 
med kompetensutveckling är väl känt, men sett till behovet så är utvecklingsprocesser 
i företag ganska få eller ogenomtänkta. Ett tydligt mål är en förutsättning för att 
lyckas med insatserna.  
 
GKN har sedan 2010 ett utbildningskoncept med syftet att utbilda ingenjörer, att höja 
kompetensen i företaget och att medarbetarna skall utbyta kunskaper. För 
initiativtagarna är syftet tydligt men frågan är om ingenjörerna är medvetna om varför 
de utbildas? Att kunna undersöka effekterna av insatser är nödvändigt för att undvika 
att hamna bland de 35 procent som inte får tillbaka sina investerade pengar, men det 
är svårt om inte alla ingenjörer har samma bild av syftet med kompetensutveckling. 
(ibid) 
 
När vi talar om kompetensutveckling så är det ofta vikten av att generera ny kunskap 
som lyfts fram, men vi kan vara överens om är kompetensutveckling handlar om mer 
än att vara kunnig. Att utveckla kompetens handlar både om att förstå varför lärande 
är viktigt, men också om att ifrågasätta kunskap för att det skall leda till att vi kan 
utföra uppgifter med större färdighet än tidigare. En självklar följdfråga blir: Vad är 
det som påverkar om insatserna får någon effekt eller inte? 
 
Vi avrundar den här problemdiskussionen med att uppmärksamma problemet i att 
investera dyra pengar för att utveckla individers kunskap utan att följa upp effekterna 
av det. Kompetensutveckling bygger på att få ny kunskap och nya perspektiv, men 
hur själva processen ser ut som påverkar om det leder till utveckling eller inte är 
oklar. När syftet är att kompetensutveckla så är det knappast varje individs enskilda 
kunskap som är viktigast, men det är ändå individerna som har störst påverkan för om 
utvecklingsarbetet blir effektiv eller inte.    
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Finns det olika synsätt på lärande och utveckling bland ingenjörerna på GKN:s 
teknikavdelning och hur påverkar de olika perspektiven möjligheterna till effektiv 
kompetensutveckling? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att undersöka om ingenjörernas perspektiv på lärande 
och kompetens påverkar organisationens utveckling. Dessutom är meningen att vi 
skall se vilka möjliga brister det finns i processen och hur investeringarna i 
kompetensutveckling kan få större effekt. 
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2.0 Metod  

2.1 Metodval och forskningsansats 
 
Det här avsnittet beskriver hur vi gått tillväga för att genomföra vår kvalitativa studie 
och vi redogör för och diskuterar vårt val av metod och forskningsansats. Studien 
bygger på kvalitativa forskningsintervjuer och det metodvalet gör det möjligt för oss 
att ställa frågor kring ingenjörernas uppfattning om GKN:s organisationskultur i 
övrigt. Det gör att vi kan analysera vårt material i en bredare kontext. Ekengren & 
Hinnfors (2006) ger ett generellt råd som vi har förhållit oss till. Det första är att 
resultatet av det teoretiska- och empiriska materialet skall vara oberoende av de 
metodval vi gjort. Därför har vi noga diskuterat och övervägt våra val för att de inte 
skall gynna ett visst resultat.  
 
Kvalitativ forskning innebär att vi utgår från teori som genereras utifrån empiriskt 
insamlat material. Vi har tolkat Bryman & Bell (2013) och konkret så innebär det att 
vi ifrågasätter hur något förhåller sig i en given kontext. Det insamlade materialet och 
våra observationer tolkas enligt den hermeneutiska synen på teoretisk och empiriskt 
material. Vi inriktar oss på att förstå människors handlingar och vilka faktorer som 
påverkar varför människor gör som de gör. Det är anledningen till att våra frågor 
berör en bredare kontext. Vi ställer frågor om t.ex. arbetsklimat och 
organisationskultur för att få en djupare förståelse om varför ingenjörernas olika 
synsätt och inställning till Training Days kan skilja sig åt. Så långt det är möjligt har 
vi försökt försäkra oss om att inte misstolka det empiriska materialet. Det krävs en 
empatisk förståelse och en medvetenhet om den kontext som ingenjörerna befinner 
sig i och genom att ställa mer allmänna frågor om t.ex. arbetsklimatet på avdelningen 
har vi skapat oss en bild av respondenternas vardag som vi tror hjälpt oss tolka 
materialet. 
 
Den studie vi genomfört är en undersökning av ett specifikt fall i ett specifikt 
sammanhang. Det är en fallstudie som begränsas till GKN och därför är det inte givet 
att det resultat vi kommer fram till i den här studien kan generaliseras till andra 
kontexter (Wallén, 1993). Generalisering innebär att dra en allmän slutsats av den 
genomförda undersökningen, dvs. att den kontext som undersökts är så bred att 
resultatet kan generaliseras till att gälla t.ex. alla företag i en specifik bransch 
(Ekengren & Hinnfors, 2006). Målet med den här undersökningen är att bredda 
företags syn på vikten av kompetensutveckling och hur den enskilde individens 
utveckling påverkar organisationen i stort. De resultat vi kommer fram till i den här 
studien menar vi kommer att vara av nytta för organisationer i allmänhet, därför att 
alla organisationer består av människor med olika värderingar och att det i alla 
sammanhang är en faktor som kan påverka utvecklingsprocessen.  
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2.2 Urval 
 
Vi har genomfört 14 kvalitativa forskningsintervjuer med ingenjörer på GKN:s 
teknikavdelning. Totalt finns det ca 400 ingenjörer på avdelningen, fördelat på ca 80 
kvinnor och 320 män. Vårt urval är fördelat på kön och anställningstid. För att 
intervjusvaren skall ge en rättvis bild i största möjliga mån anser vi att det urval vi 
gjort är relevant. Könsaspekten är viktig för att kvinnor är underrepresenterade bland 
ingenjörerna men också på företaget i stort. Vi säger inte att kvinnor och män är olika, 
men däremot är det troligt att, på grund av olika behandling och påverkan av 
samhället, har kvinnor och män olika erfarenheter och perspektiv på både arbete, 
utbildning och organisationskultur. Att anställningstid är representerat anser vi är 
motiverat, dels för att erfarenheter skiljer sig åt beroende på olika lång 
arbetserfarenhet inom GKN och dels för att beroende på anställningstid har de deltagit 
vid olika många Training Days. 
 
Vi har tagit kontakt med intervjupersonerna via GKN:s interna mejlsystem, genom att 
mejla 200 av de ca 400 ingenjörer som är aktuella för studien. I mejlet har vi noga 
beskrivit syftet med vårt arbete, att vi genomför fallstudien på uppdrag av GKN:s 
utbildningsavdelning och varför vi är i behov av deras delaktighet. Vi har framhållit 
att det är helt frivilligt att delta, att de medverkar anonymt och att primärmaterialet av 
den information de delger oss inte kommer att vara tillgängligt för andra än 
författarna. Slutligen har vi gjort dem medvetna om att den godkända uppsatsen 
kommer att bli en offentlig handling. Att vi skickade mejl till hälften av ingenjörerna 
berodde enbart på att det är ett tidskrävande arbete att gå igenom svaren och att vi 
ville begränsa den processen. Urvalet är detsamma och vi menar att det valet inte 
påverkat resultatet. Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på GKN som vi fått 
tilldelat oss för att dels kunna genomföra intervjuer, men också för att ha tillgång till 
företagets interna datasystem.  
 

2.3 Hantering av empiri 
 
I det här avsnittet redogör vi för hur vi samlat in den empiri som fallstudien bygger på 
och hur vi bearbetat och analyserat det insamlade materialet. Vi redogör även för de 
etiska- och moraliska riktlinjer vi förhållit oss till. För att det skall vara möjligt att 
jämföra de olika intervjusvaren, men ändå behålla ett visst mått flexibilitet så valde vi 
att genomföra semistrukturerade intervjuer. Fördelen med det är just flexibiliteten där 
vi genom att beröra olika teman, i stället för konkreta frågor, ger informanten större 
frihet i sina svar (Dalen 2011). Intervjuerna kan ta olika riktning beroende på vem 
som intervjuar och vem som intervjuas. För att få helt jämförbara svar skulle 
intervjuaren behöva bete sig exakt likadant vid alla intervjutillfällen. Vid 
semistrukturerade intervjuer kan informantens svar påverkas av hur vi som intervjuare 
beter oss eller vilken retorik vi använder. Respondentens sinnesstämning och 
inställning till intervjun kan också påverka utfallet skriver Kvale (2007).  
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Båda författarna har deltagit vid samtliga intervjutillfällen, varannan gång ledde en 
intervjun och den andra deltog som observatör. Med informanternas godkännande 
dokumenterades intervjuerna med ljudupptagning. Vi har valt att inte transkribera de 
fullständiga intervjuerna. Istället har vi fokuserat på utdrag och speciella uttryck som 
är viktiga för genomförandet av tolkningen. Dels för att vår tolkning av informantens 
svar skall baseras på intervjupersonens egna ord, men det är också viktigt för att 
kunna genomföra en så detaljerad tolkning av materialet som möjligt. Det har vi gjort 
genom att analysera både vad informanten och hur de säger det. Dessutom har vi 
försökt vara lyhörda för informantens svar och ställt följdfrågor för att bättre förstå 
deras svar (Bryman & Bell 2013). Det empiriska materialet tolkar vi avslutningsvis i 
vår analys med stöd av relevant teori och forskning. 
 

2.4 Källkritik 
 
Här följer en diskussion om källkritik som är viktig att lyfta fram för att förstå 
materialet som analysen bygger på. Vi eftersträvar att mäta det som är relevant för 
den här undersökningen och skapa trovärdighet. För att försäkra oss om att vi mäter 
det som skall mätas har vi avgränsat det empiriska materialet. Vid intervjutillfällena 
har vi grundat intervjuerna i fyra huvudämnen som respondenterna delvis fått tala fritt 
kring. Vi har haft specifika frågor i åtanke under intervjuerna men valt att ställa 
övergripande frågor kring ämnet för att informanterna inte skall hämmas av att 
diskutera auktoritära begrepp. Rent praktiskt innebär det att vi har utgått från vår teori 
när vi utformat vår intervjuguide och varit tydliga med vilka begreppsliga 
utgångspunkter vi har utan att vidare beskriva det för intervjupersonerna (Ekengren & 
Hinnfors, 2006). Risken för att missförstånd ökar om vi ber om respondentens åsikter 
kring ett begrepp som kan definieras på flera sätt eller som är känsligt för dem 
personligen. 
 
Eftersom undersökningen syftar till att undersöka ett utbildningskoncept inom GKN 
så har både företaget och informanterna en god anledning att hjälpa oss att samla det 
empiriska underlaget i vår undersökning. Vi är medvetna om vikten av att 
respondenterna har ett eget intresse i studien och att det finns risk för att de lämnar 
vinklade svar i syfte att påverka resultatet eller av rädsla att någon skall få veta vad de 
tycker. Medvetet har vi försökt att avdramatisera fokus på Training Days och talat 
allmänt om organisationen, förändring och utveckling. Vi har fört en diskussion kring 
problematiken, men bedömt att det personliga intresset hos enskilda individer är så 
pass liten att det inte finns någon betydande risk för att studien påverkas.  
 
Vi har medvetet valt bort att intervjua de ansvariga för utbildningsdagarna och enbart 
talat med dem i syfte att få information om konceptet. Den här studien syftar inte till 
att utvärdera själva kurserna utan fokus ligger på att förstå vilka effekter som påverkar 
huruvida Training Days uppfyller sitt syfte eller inte. Vi menar att risken för vinklade 
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svar vore relativt hög och att de som tagit fram konceptet kan ha anledning att vara 
partiska i frågan. Risken finns också att vi som författare får en förvriden bild av 
utbildningskonceptet som ger oss förutfattade meningar som inte bara påverkar vårt 
agerande under intervjuerna, utan även tolkningen av respondenternas svar och vår 
slutsats.  
 
Värt att diskutera är också vårt urval av respondenter. Studiens trovärdighet hade 
stärkts av komplettera urvalet med ålder och kulturell bakgrund. Åldersspannet är, 
trots att vårt val av respondenter inte baserats utifrån det, relativt överensstämmande 
med verkligheten så vi bedömer att den diskussionen inte behöver föras vidare. 
Däremot är kulturell bakgrund en faktor som skulle kunnat påverka resultatet, dels på 
grund av kultur, men också på grund att individer med olika bakgrund behandlas olika 
och har olika erfarenheter och perspektiv på organisationskultur, arbete och 
utbildning. Anledningen till att vi trots det inte har tagit med kulturell bakgrund i vårt 
urval är risken för missförstånd och tolkningsfel vid intervjuerna som i sådana fall 
skulle hållits på engelska, som inte är huvudspråk för någon av parterna och berört ett 
ämne där vi inte känner till fackspråket. Vi bedömer att risken för misstolkningar på 
grund av det är större än att det val vi gjort påverkar resultatet.  
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3.0  Teoretisk referensram 
 
Nedan presenteras de två teorier som den här studien bygger på och som hjälper oss 
att förstå och tolka det empiriska materialet. Vi utgår ifrån teorier som berör 
kompetensutveckling och individers lärande i organisationer. Eftersom syftet med den 
här studien är att undersöka effekterna av ett utbildningskoncept så har vi också valt 
att ta upp olika teoretiska perspektiv på strategier för kompetensutveckling. 
 
Den första är Peter M Senges (2000) teori om systemtänkande, där vi diskuterar 
personligt mästerskap mer ingående. Senge (2000) diskuterar hur individer kan lära 
sig att bemästra sin egen kunskap och vilka egenskaper som är mest väsentliga för 
personlig utveckling. Systemtänkande handlar dock om hur flera discipliner måste 
fungera tillsammans för att se en helhet och personligt mästerskap är endast en del i 
den helheten.  
 
Andra teorin är Per-Erik Ellströms (2005) teori om olika perspektiv på strategier för 
lärande. Ellströms olika perspektiv är viktiga för att förstå olika typer av 
kompetensutveckling och varför begreppet är så svårdefinierat.  
 
Teorierna kompletteras med tidigare forskning vilket möjliggör vidare tolkning med 
koppling till studiens syfte. Ämnesorden har varit kompetens, kompetensutveckling, 
knowledge development, learning organizations, evaluating, employee development. 
Vi har prioriterat aktuell forskning men lagt störst vikt vid att informationen skall ha 
relevans för studiens syfte om hur individers perspektiv på lärande och kompetens 
påverkar organisationens utveckling.  
 

3.1 Kompetens och kompetensutveckling 
 
Det finns många olika definitioner av kompetens. Den allra vanligaste är nog den som 
innebär att en kompetent person är duktig på sitt arbete. Att vara kompetent i sitt 
arbete betyder inte bara att ha teoretisk kunskap om sitt område, utan det handlar lika 
mycket om t.ex. social kompetens och erfarenhet. Dan Rönnqvist (2001) inspireras av 
Per-Erik Ellström (2005) och förespråkar en definition av kompetens som syftar till en 
enskild individs förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete. Vidare beror den 
förmågan på kognitiva, sociala och personlighetsrelaterade förutsättningar hos varje 
person. I studien Kompetensutveckling i praktiken: Ett samspel mellan, ledning, 
yrkesgrupper och omvärld: En studie av strategier för kompetensutveckling inom 
hälso- och sjukvård undersöker Rönnqvist (2001) strategier för kompetensutveckling. 
Han ser till utveckling inom hälso- och sjukvården och hur det praktiskt fungerar och 
kommer fram till att det främst läggs fram två olika sorters kompetensstrategier, en 
integrerad i arbetet och en utbildningsfokuserad.  
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I Blüchers (1999) studie, Att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, ser han 
till vad organisationer behöver för förutsättningar för att skapa en effektiv 
kompetensutveckling. Genom att komma med praktiska modeller för medarbetaren 
och ledningen ger han exempel som visar hur de konkret kan uppnå effektiv 
utveckling. Blüchers (1999) förklaring av begreppet kompetens kan ytterligare 
förtydliga definitionen. Han tar hjälp av en hand där handleden symboliserar 
företagsledningen och handflatan är samordning. Fingrarna är de olika egenskaper 
som måste finnas för att en individ skall ha kompetens. Tummen symboliserar 
färdighet, pekfingret kunskap och sen fortsätter det med erfarenhet, kontakter och tills 
sist den femte egenskapen som är värderingar. Meningen med metaforen är att 
beskriva hur kompetens är något vi besitter utan att vi reflekterar över det. När vi 
använder en hand så tänker vi inte på hur, när eller vilka fingrar som används, men 
om vi förlorar ett finger så blir det uppenbart att handen inte har samma kompetens 
som innan. Det behöver inte innebära att fingret (egenskapen) egentligen är förlorad 
utan vi kanske bara har förlorat förmågan att använda fingret fullt ut. Kanske är det 
ledarskapet och samordningen som måste ses över när alla fingrar (egenskaper) finns, 
men de samarbetar inte som innan. Det här exemplet kan säkert uppfattas som luddigt, 
men trots det så är det en väl använd metafor för att exemplifiera vilka egenskaper 
som skapar kompetens men också som exempel på hur sårbart det är. Exemplet kan 
lika väl användas på en organisation där fingrarna är olika kompetenser inom 
verksamheten, det räcker inte med teoretisk kunskap utan det måste finnas förmågor 
att både samarbeta med andra och ifrågasätta sig själv för att organisationens 
kompetens skall utvecklas. 
 
Begreppet kompetensutveckling kan uppfattas mångtydigt och oprecist. Litteraturen 
inom ämnet ger ingen allmänt accepterad beskrivning av begreppet och det försvårar 
inte bara möjligheten att definiera kompetensutveckling utan också oddsen att 
implementera det på ett effektivt sätt. Axelsson (1996) är tydlig med vilken definition 
han själv förespråkar: 
 

Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används 
för att höja en medarbetares, en grupps eller ett företags 
kompetens inom ett visst område. Kompetensutveckling kan 
åstadkommas genom att individen eller företaget bättre använder 
sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom t.ex. 
utbildning men också genom en rad andra åtgärder. 
Axelsson (1996, s. 21). 
 

För att lyckas med kompetensutveckling menar Axelsson (1996) att det måste finnas 
utvecklingskompetens. Vi tolkar det som att individer, ledning och företaget i stort 
måste ha förmågan att förändras. Att utvecklas betyder att ha fallenhet att skaffa, 
omsätta och använda ny kunskap. Det kan handla om att finna ny teoretisk kompetens 
och ta till sig redan dokumenterad kunskap, men utvecklingskompetens kan också 
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vara förmågan att lära sig av egna och andras erfarenheter genom reflektion och 
aktiva handlingar.  
 
I Research Paperet Kompetensutveckling på arbetsplatsen: Förutsättningar, processer 
och effekter skriver Ellström (2005) att det är viktigt att skilja mellan 
organisationsrelaterad- och individrelaterad kompetensutveckling. För individer syftar 
begreppet kompetensutveckling på en lärprocess som höjer den egna kompetensen, 
medan det för organisationer snarare är ett samlingsbegrepp för åtgärder som påverkar 
kompetensen i organisationen. Det innefattar såväl rekrytering, personalrörlighet, 
utbildning för personalen och förändrade arbetsuppgifter, som lärande i samband med 
dagligt arbete. För organisationer behöver kompetensutveckling alltså inte innebära 
att ny kompetens förvärvas, utan det kan röra sig om åtgärder som förändrar 
sammansättningen av kompetenser på individ- eller grupp nivå. Det finns också en 
skillnad mellan primär- och sekundär effekt av kompetensutveckling. Insatser med 
primär effekt kännetecknas ofta av planerade åtgärder med syfte att faktiskt utveckla 
kompetens, men individuellt lärande kan också vara en sekundär effekt av en 
förändring vars främsta syfte inte är att skapa lärande. Det kan t.ex. vara bildandet av 
en ny arbetsgrupp eller deltagande i ett projekt på arbetsplatsen. Rönnqvist (2001) 
menar att planerade åtgärder kan beskrivas som en typ av strategi där organisationen 
har analyserat vilka resultat insatserna kommer att leda till innan handlingen 
implementeras. Förhoppningen är att de planerade åtgärderna skall leda till just den 
effekt som analysen visar. Andra strategier skapas med utgångspunkt i handlingar 
som redan skett och som visat sig ha en positiv effekt. Ett exempel kan vara en 
situation där en individ utvecklat sin kompetens trots att det inte var insatsens primära 
syfte.  
 

3.1.1 Teoretiska perspektiv på kompetensutveckling 
 
Organisationer kompetensutvecklar sin personal för att öka individens förmåga att 
utföra en viss uppgift eller för att förstå en viss kontext. När relationen mellan faktisk 
kompetens och den kompetens som arbetsuppgifterna kräver inte överensstämmer så 
har organisationen ett utvecklingsbehov menar Rönnqvist (2001). Ellström (2005) 
framhäver fyra olika perspektiv på strategier för kompetensutveckling, bl.a. ett 
tekniskt funktionellt perspektiv på planerade åtgärder. Perspektivet grundar sig i 
planerade strategier som har ett uppenbart syfte. Vi tolkar Rönnqvist (2001) som att 
det syftet kan vara att fylla det utvecklingsbehov som finns om faktiskt- och 
efterfrågad kompetens inte stämmer överens. Ellströms (2005) tekniska perspektiv 
baseras på tekniska eller rutinmässiga förändringar som sker på arbetsplatsen och 
kravet på kompetens bland de anställda ökar. I och med att förändringsprocesser inom 
organisationer ständigt utvecklas så finns alltid behovet av ökad kunskap. En ständig 
utvecklingsprocess behövs för att personalen skall ha tillräcklig kompetens att 
genomföra det dagliga arbetet. När vi ser på kompetensutveckling genom detta 
perspektiv så behövs det noggrann strategisk planering för att utvecklingen skall gå i 
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den riktning som organisationen önskar. Det krävs att organisationen tar hänsyn till 
vilken kompetens de har och vilket behov av ytterligare kompetens de behöver. Efter 
att det vidtagits utvecklingsåtgärder behövs det utvärdering för att se om t.ex. 
kurserna uppnått det de syftat till. Dessa insatser skall verka i samklang med de 
grundläggande normer, värderingar och antaganden som finns i organisationen.  
 
Ellströms (2005) konflikt-kontroll perspektiv ser annorlunda på begreppet och grundar 
sig istället i att se kompetensutveckling som organisationers politiska kontext. T.ex. 
har väletablerade globala företag som inom olika branscher hård konkurrens om att 
vara den främsta aktören på den internationella marknaden. Det bidrar till att 
konkurrensen kraftigt ökar. För att skapa konkurrenskraft för företag utifrån detta 
perspektiv så är det snarare facket och ledningen som styr och kontrollerar 
kompetensutvecklingen än de mjuka värdena. Denna styrning sker genom 
maktdistanser och kontroll inom företaget, med en tydlig hierarki. I företag som 
praktiserar efter denna synvinkel används kompetensutveckling snarare som en 
kompetensstyrning genom att satsningar sker på de individer som anses mest 
definierade i samklang med organisationen.  
 
Det tredje perspektivet är ett neo-institutionellt perspektiv som innebär att 
kompetensutveckling snarare ses som ett verktyg för att öka organisationens interna 
och externa legitimitet. Detta genom att företag som praktiserar denna synvinkel inte 
kompetensutvecklar målinriktat utan efter antaganden om vad som anses skapa en 
mer funktionell och verkningsfull organisation som skall öka legitimiteten. För att 
skapa ökad intern och extern legitimitet använder organisationer starka symboler som 
ökar individernas identifikation med organisationen. Kompetensutveckling i liknande 
institutioner som, i samverkan med det neo-institutionella perspektivet, verkar för 
satsningar på de anställda i och med krav ifrån omvärlden att individerna i dessa 
institutioner skall ha viss kompetens t.ex. läkare. (ibid) 
 
Ellströms (2005) sista perspektiv på kompetensutveckling benämner han som ett 
empiriskt perspektiv. Här påtalar han vikten av att se till helheten och omvärldens 
betydelser för kompetensutveckling. T.ex. den tekniska utveckling och globalisering 
där samarbeten mellan internationella företag skapar nya kulturella- och sociala 
kombinationer vilket leder till nya förutsättningar. När nya oväntade förutsättningar 
och konkurrerande konstellationer skapas påverkar det kompetensutvecklingen i 
organisationer. För företag som ser på kompetensutveckling ur det här perspektivet 
uppmärksammar Ellström (2005) vikten av att organisationen ständigt ser till 
kompetensbehovet i syfte att arbeta förebyggande mot att det bildas en 
kompetensklyfta. Det kan t.ex. innebära att de ser till att det finns tillräcklig kunskap 
inför framtida projekt eller att de kunskaper som saknas införskaffas. Men det kan 
även innebära att organisationen ser till att de informations- och tekniksystem som 
finns uppgraderas för att underlätta arbetsprocesserna i organisationen. Viktigast i det 
empiriska perspektivet är att organisationerna integrerar ett ständigt utvecklande 
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system som belyser samt ser till behovet av den ständiga utvecklingen i företaget, som 
drivs utav engagerade individer med stöd av ledning och de anslutna facken. 
 
Laurell-Stenlund (2004)  har i sin studie forskat kring värdering och mätning av 
nyckelkompetenser. I undersökningen ser hon till personal- och kompetensekonomi 
samt nyttoteori. Om hur erfarenhet och utveckling påverkar förluster och förnyelser 
av nyckelkompetens. I sin forskning har hon genomfört tre styckena fallstudier i 
processindustrierna SSAB, Boliden AB och LKAB. Laurell Stenlund kom fram till att 
proaktiva strategiska åtgärder kan leda till minskat bortfall av nyckelkompetenser.  
 
Ett viktigt perspektiv i studien är den kompetensekonomiska ansatsen. Det 
grundläggande perspektivet är att organisationens initiativtagare, metodiskt och 
beräknande, planerar de kompetenshöjande satsningarna. I studien kommer hon fram 
till att kriterierna för att investeringar skall vara gynnande för organisationen är att 
kurserna verkar för att företaget skapar marknadsfördelar, vilket ökar företagets 
konkurrenskraft. Ellström (2005) menar att det är viktigt att se de yttre- och inre 
faktorerna för att ha möjlighet att skapa kompetensutveckling som är gynnande för 
organisationen på lång sikt och som bidrar till ökad konkurrenskraft. I de inre 
faktorerna sammanfaller b.la. de anställdas inställning till deras individuella 
kompetensutveckling samt ledningens vilja till att investera i deras utveckling. De 
yttre faktorerna som påverkar är t.ex. omvärldens syn på organisationen, men även 
element som ökade kundkrav och ändrade lagstyrda regleringar. 
 

3.1.2  Kompetensutvärdering 
 
Det finns svårigheter i att utvärdera kompetensutveckling. Enligt Sandervangs studie 
(2000) kan det i vissa fall nästintill beskrivas som ett av de svåraste hindren när 
insatser i kompetensutveckling skall motiveras för t.ex. en företagsledning. Arne 
Sandervang har i sin studie som publicerades i Journal of Human Costing and 
Accounting 2000, forskat kring kompetensinvesteringar och studerade det norska 
företaget Sønnico Installasjon AS. Han använde sig av två metoder, four-level-model 
samt value drive talk (VDT) för att se till de mjuka värdena.  
 
VDT innebär att skapa värde för något genom diskussion och skall bidra till att stärka 
bandet mellan trainee och mentor, samt motivera investeringarna för att nå 
kompetensmålen. Sandervang kom fram till att det bör genomföras så många 
teambaserade projekt som möjligt för att möjliggöra tid för diskussion och att de bör 
räkna på vad organisationen hoppas få för resultat efter investeringarna. Men även 
nyttja VDT för att stärka relationen mellan de mjuka och hårda värdena. (ibid) 
 
Four-level-model, den teoretiska modell Kirkpatrick (1996) tog fram för utvärdering, 
använder Sandervang (2000) i sin forskningsstudie. Modellen utvärderar effekterna av 
utbildning och de kompetenshöjande aktiviteterna i flera steg. Den första nivån 
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utvärderas deltagarnas reaktioner på investeringsaktiviteten och deras till inställning 
till den. Eftersom det är svårt att redovisa reaktionerna med mätbara variabler så bör 
deltagarna, i direkt anslutning till t.ex. kursen, fylla i en numerisk enkät som tydliggör 
deras känslor kring aktiviteten. Andra nivån ser till lärandet, om deltagarna faktiskt 
ökat sin kunskap och kompetens efter satsningen. I nivå tre undersöks det om 
deltagarna ändrat sitt beteende och/eller attityd efter utbildningen och i den sista nivån 
ser en till resultatet efter att deltagaren avslutat utbildningen och om denna investering 
implementerats och bidragit till organisationsfördelar.  
 
Vi tolkar Sandervangs (2000) beskrivning av organisationsfördelar som exempelvis, 
förbättrad kvalitet och ökad produktion.  De tre sistnämnda nivåerna kan enligt 
Kirkpatrick (1996) undersökas gemensamt för att skapa en enhetlig blick över 
resultatet. Sandervang (2000) nämner att Kirkpatricks (1996) modell kan ses som för 
simpel, men hävdar att den är praktisk och att den inte tar för mycket anspråk på den 
undersökandes tid.  
 
Innan initiativtagare till de kompetenshöjande påbörjar aktiviteterna, måste de se till 
kompetensbehovet. Främst för att se till att det investeras i kunskap som ökar den 
kompentens som företaget är i verkligt behov av. Detta kräver noggrann undersökning 
om vart det finns eventuella brister i kompetensen, eller om det är så att företaget 
kanske saknar en viss kompetens inför kommande projekt. Ett sätt kan vara att 
implementera informationssystem där det framkommer vad organisationens personal 
har för kompetens. Då behöver inte företaget genomföra en förteckning över de 
anställdas kompetens, varje gång ett projekt skall genomföras. (Sandervang, 2000) 
 

3.2 Individers lärande i organisationer 
 
Kompetensutveckling handlar i grund och botten om att lära och att individers lärande 
är en viktig del i organisationers utveckling. Tidigare har det framkommit att 
definitionen av kompetensutveckling skiljer sig åt beroende på om vi talar om individ- 
eller organisationsrelaterad utveckling. Forskarna Hamed & Waheed (2011) 
undersöker om det finns någon teoretisk modell som är bra för att studera om och hur 
de anställdes utveckling påverkar deras arbetsprestation. I studien kommer författarna 
fram till att de anställdas utveckling och prestationer bidrar till succé eller 
misslyckande för organisationen. De poängterar att det är viktigt att investera i ens 
anställdas utveckling eftersom de är en tillgång för företag.  
 
Det här avsnittet ägnas enbart åt lärande på individnivå och när vi talar om 
kompetensutveckling så syftar den till Rönnqvists (2001) definition som handlar om 
hur individuella lärprocesser gör att individer förvärvar kompetens.  Dels handlar det 
om att lära sig ny kunskap och sociala färdigheter men även om att utveckla sina 
analytiska förmågor och se både misslyckanden och framgång som erfarenheter.  
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Personligt mästerskap är ett begrepp som myntades av Peter M Senge (2000) och som 
handlar om att den enskilda individens lärande är en förutsättning för att 
organisationer skall utvecklas. Med förutsättning menas att personligt mästerskap i 
samverkan med andra discipliner skapar utveckling. Precis som i Blüchers (1999) 
exempel där varje finger på en hand symboliserar en egenskap som är nödvändig för 
att helheten skall fungera, så är personligt mästerskap ett finger. Det är en 
förutsättning, men ingen garanti för att helheten fungerar. För individen så innebär 
personligt mästerskap att bemästra sina förmågor. Lärandet handlar inte enbart om att 
få ny kunskap utan om att förbättra sina förmågor att nå personliga mål. Individen vill 
hela tiden lära, både genom att söka kunskap men också genom utveckla sina 
egenskaper. Inställningen att hela tiden vilja lära gör att personligt mästerskap är ett 
bra exempel på en lärandeprocess. Baldwin, Danielson & Wiggenhorn (1997) menar 
att kompetensinvesteringar bör finnas integrerade i det dagliga arbetet för att öka 
förutsättningarna för ett kontinuerligt lärande. Kompetensutvecklingen måste 
anpassas till organisationernas nuvarande situation och framtidens behov för att skapa 
en process som verkar förebyggande. 
 
I Baldwin, Danielson & Wiggenhorns forskning från 1997 undersökte de The 
evolution of learning strategies in organizations: from employee development to 
business redefinition. Denna studie har två huvudsyften 1) att undersöka 
lärandeutveckling och därefter skapa en modell. Där utvecklingsstrategin för att lära 
skall ge en tydlig överblick över stadierna i utvecklingsprocesserna. 2) Försöka 
illustrera Motorola Universitetets utvecklingsstadier genom denna modell i en 
detaljerad fallstudie. Den modell de skapat ser till de anställdas utveckling, 
organisationens kompetensbehov och det ovetande kunskapsbehovet. Forskarna kom 
fram till att största prioriteringen företag bör ha och lägga tid på är en lärande strategi 
och de poängterar att se till vikten av att inkludera de anställda i planeringsprocessen. 
Men även att försöka se bortom den konkreta kunskapen, utan försöka vidga 
kunskaperna kring personlighetsutvecklande kurser. Eftersom det är individernas 
personlighet i kombination med deras egna konkreta kunskaper och organisationen i 
sin helhet. Som tillägg anser forskarna även att det är viktigt att se till 
kunskapsdokumentationen, vidareutbildning, värdering organisationens roll vid 
samarbete med andra och att alla delar skall ingå som en naturlig del i företaget. 
 
I en kvantitativ studie från 2007, A study on relationship among leadership, 
organizational culture, the operation learning organization and employees´ job 
satisfaction, har Chang & Lee (2007) undersökt hur relationen mellan ledarskap, 
organisationskultur, lärande i organisationer och individers arbetstillfredställelse 
hänger samman och vilken effekt de har på varandra. Forskarna skickade ut enkäter 
till 1000 personer inom tre olika företagsbranscher och studien bygger på svar från 
134 respondenter. Forskarna kommer fram till att när organisationskultur och 
ledarskap uppmuntrar till lärande så skapar det arbetstillfredsställelse hos 
medarbetarna. 
 

14  



 

Lärande är en av de viktigaste strategierna för organisationers framgång och 
individers lärande och kompetensutveckling blir därmed en viktig faktor för hur 
organisationen presterar i stort. I artikeln Investigation of the Factors That Influence 
Employee´s Participation in Development Activities studerar Noe & Wilk (1993) vad 
som påverkar deltagandet och motiverar de anställda i utvecklingsaktiviteter. 
Författarna undersöker detta genom hypotetiska förklaringar till motivation och 
delaktighet. För att försöka få svar på dessa har de ställt hypoteserna vid en 
hälsostödjande avdelning på ett företag.  Studien undersöker om det är utifrån 
individens, avdelningens eller organisationens attityd eller kultur som påverkar och 
motiverar deltagandet. Författarna kom fram till att motivation skapas utifrån viljan 
utifrån individen men att det är viktigt att de stöttas till utveckling av själva 
organisationen.  
 
Lärande är ett resultat av att någon utvecklar sin förmåga att lösa en uppgift och 
erfarenhet är att lära sig av det någon lärt sig, en utvecklingsprocess genom vilken vi 
kan utveckla vår kompetens (Chang & Lee, 2007, Baldwin, Danielson & Wiggenhorn 
1997, Noe & Wilk, 1993).  
 
Utvecklingsprocesser som grundar sig i erfarenheter är i princip omöjliga för 
organisationen att styra över. Det är svårt att planera att individer skall lära sig, men 
organisationer kan skapa förutsättningar för individuellt lärande. Precis som Axelsson 
(1996) skriver finns det tre sätt för företag att påverka möjligheterna till utveckling i 
organisationen, 1) att rekrytera individer som passar in, 2) att identifiera individer som 
kan ”formas” så att de passar in och 3) att påverka miljö och förutsättningar för att 
individer skall passa in. Med att passa in menas inte nödvändigtvis att individer skall 
formas för att vara till så stor nytta för organisationen som möjligt, utan målet med att 
rekrytera individer som passar in kan vara att skapa en grupp av olika kompetenser 
som kan lära av varandra. Vem som passar in är helt beroende av målet.  
 
Strategier för kunskapsskapande kan definieras på flera sätt. I Tse & Mitchell´s 
forskningsstudie från 2010, A theoretical model of tranformational leadership and 
knowledge creation: The role of open-mindedness norms and leader-member 
exchange, undersöker de hur transformellt ledarskap, relationen mellan ledare och 
medarbetar och ett öppet klimat utvecklar individers kunskap. Vi tolkar det Tse & 
Mitchell (2010) skriver i sin studie som att det är viktigt att lyfta olika perspektiv på 
problem för att gynna individers lärandeprocess. En process som också främjas av 
motiverad personal. För att individer skall ifrågasätta ”sanningar” eller beslut i en 
organisation så krävs det engagemang. Omotiverade medarbetare slår sig till ro med 
vad de får och inte får göra, medan en motiverad individ driver processen för att lära 
sig att bemästra kompetens som hjälper organisation att lösa uppgifter mer effektivt.  
 
Om vi skall definiera en kunskapsutvecklande process så innefattar den initiativ och 
aktiviteter som syftar till att generera ny kunskap, nya idéer och lösningar. Det kan 
vara något så enkelt som att vilja veta vilka ingredienser det är i pannkakor och slå 
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upp receptet i en receptbok. Kunskapsutveckling som utmaning innebär att 
konstruktivt ifrågasätta och förändra det som ”är sant” och komma fram till något som 
skiljer sig från redan existerande kunskap. Ett exempel kan vara att någon ifrågasätter 
det vanliga receptet på pannkakor och kommer på ett nytt och bättre. Den nya 
kunskapen behöver inte vara sanning för alla, men vägen till den nya kunskapen skall 
vara av fördel för organisationen för att räknas som kompetensutvecklande. Processer 
som den sistnämnda, där en förutsättning är att individer ifrågasätter hur något är och 
diskuterar sig fram till nya lösningar har större chans att lyckas i en organisation med 
många olika kompetenser. Organisationer kan vinna på att låta formella regler och 
rutiner utvecklas med hjälp av sin personal just för att de sistnämnda lär sig något 
utav det. (Tse & Mitchell, 2010) 
 
Gustavssons forskningsstudie från 2007, The potential for learning in industrial work, 
syftar till att undersöka vilka möjligheter individer i ett industriföretag har att lära i 
sitt arbete. I studien diskuteras lärande både på individ- och gruppnivå och vilka 
förutsättningar som finns för att individerna skall kunna lära i sitt dagliga arbete. 
Undersökningen visar att den typ av uppmuntrande initiativ som främjar medarbetares 
delaktighet i organisationen ökar engagemanget hos enskilda individer. Dessutom 
pekar Gustavssons forskning på att medarbetare inom industrin främst vill utveckla 
sin förmåga att lösa problem som är kopplade till det dagliga arbetet.  
 
Chang och Lee (2007) skriver just det, att lärande i organisationer kännetecknas av en 
miljö som ökar förutsättningarna för att varje individ kan arbeta på egen hand men 
mot gemensamma mål. En förutsättning för att kunna skapa den miljön är att 
medarbetarna har ömsesidigt förtroende och kompetenser som kompletterar varandra. 
En del av den kunskap eller egenskaper som individer besitter kommer av bakgrund 
och personliga erfarenheter som gör att vi kan reagera och agera annorlunda än 
förväntat i en viss situation och för att dela den typen av kunskap är ömsesidigt 
förtroende en förutsättning. 
 
På samma sätt motiveras vi av olika saker. Vi prioriterar olika, tänker och värderar 
olika och vi löser arbetsuppgifter och problem på skilda sätt (Hamed & Waheed, 
2011). Kanske utan att vi vet om det och beroende på det Bennet och Bennet (2008) i 
sin forskning kallar tyst kompetens. Syftet med paret Bennet´s studie, Engaging tacit 
knowledge in support of organizational learning, är att öka förståelsen för vilken roll 
tyst kunskap spelar för att organisationer skall utvecklas och vilka aspekter som 
påverkar. Forskarna kommer fram till att delaktighet i situationer där vi tvingas 
resonera kring egna tankar utvecklar en djupare kunskap och ökar medvetenheten om 
den kunskap som breddar vår medvetenhet. 
 
Trautmann, Maher och Motley (2006) delar i sin studie, Learning strategies as 
predictors of transformational leadership: the case of nonprofit managers, in 
lärandestrategier i fyra olika kategorier. Kategorierna är, Action, Thinking, Feeling 
och Accessing of others. Action innebär att lära sig genom att praktisk försöka. Om 
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det misslyckas så försöker en på nytt, om och om igen tills uppgiften är löst. Thinking 
samlar strategier som går ut på att samla information om uppgiften eller problemet, 
reflektera över egna erfarenheter och försöka förutse konsekvenser av olika beslut och 
situationer en kan hamna i. Den tredje kategorin, Feeling, är strategier som skall 
förändra känslan inför att lära sig genom andra tillvägagångssätt än de som känns 
bekväma. Det skall hjälpa en att hantera det som känns obekant eller skrämmande. Att 
söka råd och stöd från andra personer är strategier under kategorin Accessing of 
others. Det innebär att lära sig genom att fråga andra och försöker se saken ur andra 
perspektiv, men det kan också vara ett lärande genom att studera och reflektera över 
hur andra personer har agerat i liknande situation som den en själv befinner sig i.  
 
De som i stor utsträckning använder sig av strategierna har visat sig vara mer 
förberedda och kan anpassa sitt lärande efter olika omständigheter. Trautmann, Maher 
och Motley (2006) forskning har visat att det är märkbara skillnader mellan individers 
vilja att lära utifrån egna erfarenheter och hur väl de lyckas uppnå sina personliga 
mål. De som använde strategierna lyckades bäst, de som var lite mer försiktiga och 
begränsade i sitt lärande var något mindre lyckosamma och minst lyckosamma var de 
som nästan helt undviker utmanande uppgifter eller använder få lärandestrategier. 
Strategier för individers lärande har inte bara en positiv effekt på individens 
prestationer utan gör ofta att medarbetare trivs bättre på arbetet. Uppmuntran av ett 
kontinuerligt lärande och omfattande inlärningsstrategier ökar möjligheterna att 
förändra medarbetares attityd och inställning till arbetet.  
 
I förlängningen visar Axelssons (1996) forskning att organisationer som lyckas skapa 
en miljö som uppmuntrar till att söka kunskap ofta får personal med starkare vilja och 
motivation att prestera. Hamed & Waheed (2011) skriver att aktiviteter som främjar 
lärande inte bara påverkar kompetensen utan även leder till en högre grad av 
engagemang och identifikation med organisationen.  För att motivera de anställda till 
delaktighet är det viktigt att tydligt kommunicera värdet av att lära, så att de anställda 
tar sig den tid att reflektera kring de ny kunskap och hur de kan bemästra den (Noe & 
Wilk, 1993). 
 

3.3 Systemtänkande 
 
I detta avslutande avsnitt behandlar vi Senge´s (2000) teori om den femte disciplinen, 
systemtänkande, som förenar de tidigare kapitlen och ökar förståelsen för hur de 
hänger samman. 
 
Systemtänkande är viktig för att förstå att individers lärande är beroende av flera 
discipliner för att organisationer skall utvecklas. En förutsättning för att det skall 
finnas en helhet är att det finns delar och den femte disciplinen existerar inte utan fyra 
andra discipliner. För att förstå hur olika delar hänger ihop så måste det finnas 
förståelse varje komponents påverkan i systemet. Senge (2000) beskriver 
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systemtänkande som förmågan att foga samman alla discipliner till en helhet av teori 
och praktik.  
 
Systemtänkande förekommer parallellt med fyra andra discipliner, personligt 
mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och teamlärande. Ingen av 
komponenterna är av större eller mindre betydelse för att förstå helheten, men vissa 
komponenter bygger på andras existens. Personligt mästerskap som vi tidigare 
avhandlat är mest framgångsrikt i samverkan med andra faktorer och Senges (2000) 
helhetsyn är en erkänd teori som sätter ord på problematiken i att helhetsbilden är en 
förutsättning för att skapa lärande i en organisation. Teorins centrala budskap är att 
delar eller händelser är en del av samma helhet. De hänger ihop och påverkar 
varandra även om det inte är helt uppenbart hur. Det mest väsentliga är inte att hela 
organisationen vet exakt hur det hänger ihop, utan att de förstår att de olika 
komponenterna samverkar. Det krävs en medvetenhet kring ”jaget” och att våra 
tankar och handlingar baseras på våra värderingar, kunskaper och fördomar. (ibid) 
 
För att skapa en lärande organisation måste organisationsmedlemmarna få utvecklas 
som individer, lära sig samarbeta, föra öppna dialoger och att kunna diskutera. 
Ledningen måste skapa utrymme och tid för att möjliggöra utvecklingen, men det 
krävs att individerna själva har viljan till att lära och utvecklas och att de ser 
utvecklingen som en konstant process. Individen är aldrig helt färdiglärd utan det är 
en ständigt pågående utveckling. (ibid) 
 
Individer som har öppna dialoger och diskussioner, delar tankar, idéer och 
funderingar ökar möjligheterna att utvecklas både enskilt och som grupp. Genom 
delaktighet synliggörs den enskilda individens vision och gruppen kan tillsammans 
utveckla en starkare gemensam vision (Senge, 2000). Medvetenhet och delaktighet 
ökar möjligheterna för individer att lära tillsammans, men att lära sig lyssna och 
kommunicera blir av central betydelse för att medvetenhet och delaktighet 
överhuvudtaget skall vara möjligt. Uppmuntran och utrymme för att dela kunskap och 
föra diskussioner bidrar det till lärande på individ- och gruppnivå och många gånger 
skapar det en bättre gruppdynamik och ett bättre samarbete. (ibid)   
 
Gemensamma visioner förutsätter att det finns en balans mellan verklighet och vision, 
dvs. att skillnaden mellan nuläge och framtidsvision är inte är orimligt stor. Om det 
finns en balans och ett rimligt mål i sikte så är drivkraften större än om visionen 
upplevs vara utom räckhåll. Då skulle risken istället bli att våra mentala modeller och 
förutfattade meningar om att visionen är ouppnåelig stoppar individer från att 
utvecklas. (Senge, 2000)  
 
För att det skall finnas en balans behöver ledarna skapa mening för individer och få 
dem att förstå varför exempelvis utveckling är viktigt. Genom att göra individer 
delaktiga i visionskapandet så får de möjlighet att utvecklas tillsammans med 
organisationen och mot ett gemensamt mål. (Senge, 2000). En lärande organisation 
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kännetecknas av att lärandet sker i delaktighet med andra och själva samspelet, dvs. 
kombinationen av att kunna lyssna och kommunicera är det som bjuder in till 
delaktighet. Själva lärandet är en individuell aktivitet som bygger på uppmuntran, 
medvetenhet och delaktighet. (ibid)  
 
Senge (2000) talar om feedback på flera olika plan, om hur det kan balansera och 
förstärka organisationers prestationer. Förstärkande feedback innebär att ledaren ser 
potentialen i en medarbetare och väljer att lägga energi på att utveckla just den 
medarbetaren. Det som är bra skall göras ännu bättre och vi förutsätter att resten av 
medarbetarna skall fortsätta att göra ett bra jobb utan att vi lägger något särskilt fokus 
på dem. Systemtänkandet uppmanar att se helheten, dvs. att vi inte kan förutsätta att 
förstärkande feedback kommer att ge något resultat om resten av organisationen 
åsidosätts. Det räcker inte att en sköter sitt jobb för att en organisation skall nå 
resultat, alla måste veta hur de andra arbetar och ha förmågan att se nya vägar och 
öppningar och aldrig bli så bekväm att det skapar förvåning om arbetet inte fortlöper 
som det brukar. Att som ledare ge förstärkande feedback till en arbetare, kan innebära 
att investera i förändringsarbete som inte ger någon hävstångseffekt. (ibid)  
 
Hävstångseffekten innebär att investera i insatser som kan bidra till påtagligt hållbara 
effekter. Innan en insats genomförs krävs det en undersökning om var insatsen ger 
störst verkan och vilka konsekvenser utfallet får. Små åtgärder kan bidra till stora 
effekter och stora åtgärder kan leda till små effekter. Frågan är vad syftet med 
kompetensutvecklingen är? Problem löser sig sällan genom att förändra där 
konsekvenserna syns, utan oftast är lösningen skild från problemets tid och rum. (ibid) 
 
Sammanfattningsvis så bygger allt på att se helheten. När en organisation gör 
ogenomtänkta beslut så kan det skapa en obalans i processen för att någon disciplin 
prioriteras högre än någon annan eller för att en del av helheten glöms bort. 
Systemtänkande är grunden för att skapa lärande och utveckling i en organisation men 
det krävs inte bara kunskap hos ledningen, utan en allmän medvetenhet och förståelse 
för helheten. (Senge, 2000)  
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3.4 Tolkningsmodell 
 
Tolkningsmodellen för effektiv kompetensutveckling kommer att vara vår 
utgångspunkt för att koppla teori och forskning till studiens forskningsfråga och syfte.  
 

 
 
Figur 1: Tolkningsmodell över effektiv kompetensutveckling  
 
Effektiv kompetensutveckling är en process av flera faktorer som påverkar varandra. 
Med effektiv kompetensutveckling syftar vi till ett tillstånd där utvecklingsprocessens 
olika faktorer inte har några brister och kompetensutvecklingen uppfyller sitt syfte.  
 
Individer behöver kunskap, både teoretisk, praktisk och social för att kunna utföra sitt 
arbete. För att inte enbart fylla på med ny kunskap utan faktiskt skapa utveckling så 
förutsätter det en process där individens inställning till lärande och utveckling är 
positiv i den meningen att individen är öppen för att ifrågasätta sin kunskap. För att 
kunna ifrågasätta den behöver individen få nya infallsvinklar och perspektiv, och det 
får hen genom att vara delaktig i ett större sammanhang. I det sammanhanget är det 
diskussionen om hur olika perspektiv påverkar varför individer tycker olika som gör 
att individen lär sig. De olika faktorerna tillsammans skapar en helheten och förståelse 
för systemtänkandet, dvs. hur och varför individer tycker olika och på vilket sätt det 
påverkar hur effektivt organisationen utvecklas.  

Kompetensutveckling

Kunskap

Individens inställning

Delaktighet

Diskussion

Systemtänkande
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4.0 Empiri 
 
I detta avsnitt redogör vi för det insamlade empiriska materialet, som sammanställts 
utifrån de 14 semistrukturerade intervjuerna. Vi lyfter fram citat som vi anser är 
viktiga för vår tolkning i analys och tolkningskapitlet och vi har strukturerat åsikter 
och material utifrån diskussionspunkterna i vår intervjuguide (se bilaga: 
intervjuguide). 

4.1 Företagsbeskrivning 
 
Den 1 oktober 2012 bildades GKN Aerospace Sweden AB efter att Volvo Aero AB 
köpts upp av den brittiska företagskoncernen GKN (Guest, Keen och Nettlefolds). 
Verksamheten i Trollhättan har ca 2000 anställda, varav ca hälften är 
kollektivanställda och hälften tjänstemän, som utvecklar och tillverkar 
motorkomponenter till både militär- och civilflygplan samt andra komponenter inom 
rymdindustrin. Utöver fabriken i Trollhättan har GKN verksamheter på flera platser i 
USA, Norge och Indien. Ca 400 civilingenjörer arbetar med produktutveckling vid 
verksamheten i Trollhättan och det innefattar ingenjörer från olika delar av världen.  

 
De avdelningar som bildar vad som benämns som ”engineering” på GKN är ca 400 
ingenjörer och det är de som först blir inbjudna till Training Days, innan platserna till 
kurserna släpps till de andra avdelningarna på GKN. Våra respondenter kommer från 
”engineering” avdelningarna, eftersom Training Days främst är ett koncept framtaget 
för dem.  
 
Vi intervjuade 13 män och en kvinna. Utav dessa respondenter är tio utav dem 
ingenjörer på kandidat- eller masternivå och fyra utav dem har annan utbildning. Sju 
utav dessa började på i organisationen via trainee programmet som hålls i 
organisationen, och sju kom in i företaget på annan väg. Respondenterna har arbetat 
inom organisationen mellan två till 50 år. Åldersspannet på individerna är mellan 30 
till 65 år. ”Engineering” avdelningarnas arbete är fördelat mellan militär-, civil- och 
rymdteknisk utveckling och underhåll av respektive komponenter. Vi har en 
fördelning som representerar alla avdelningarna. 
 

4.2 Kompetens och kompetensutveckling 
 

Respondenterna anser att nyckelkompetenserna i företaget är kombinationen av de 
anställdas utbildningar och deras individuella yrkeserfarenheter.  Dock anser en del av 
respondenterna att det brister i dokumentationen av tidigare händelser och 
kunskaperna kring dessa erfarenheter. Samt nämner att det finns svårigheter att bevara 
kunskaper som försvinner i och med att individer med stor yrkeskompetens går i 
pension.  

Jag vill pumpa de som kan det här på kunskap ... 
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Respondenten menar att det handlar om tidsbrist. Samtliga anser att det behövs bättre 
hantering av sådan dokumentation, eftersom många har smal spetskompetens. Men en 
menar att:  

 
… våra kompetenser är för smala, det är inte bra… vi blir väldigt 
sårbara när många med mycket kompetens slutar… vi behöver inte 
kanske bli kunnigare, men att fler kan det, att ha de som back-up.  

 
Hen berättar att de har system som kan användas för att dokumentera kunskaper innan 
individerna försvinner.  Hen anser att det är viktigt att sprida deras kunskap som ”bara 
de kan”. Den kunskap som inte är dokumenterad. Hen påpekar att organisationen 
behöver bli bättre på att skapa tid för att förklara rutiner och arbetssätt kring detta. 
Hen anser samtidigt att det finns bra system för att dokumentera kunskap, men att de 
inte nyttjas fullt ut. En annan respondent håller med att det är viktigt att sprida 
kunskapen. Men anser att det är viktigt att se det hela som en ständig utveckling, att 
allt kan alltid bli bättre.  
 
Något som nämns utav några av de intervjuade är att det finns låg social kompetens 
inom vissa områden och tjänster på ”engineering”. Det hela tror de beror på 
personlighet och att individerna besitter väldigt stor kunskap och intresse för sitt 
område, samt att vissa sällan arbetar i team. Individer med spetskompetens tenderar 
att bara se till sitt intresseområde menar de och speciellt om de inte är verksamma i 
teamarbeten utan kanske t.ex. granskar andras rapporter. Genom brist på socialisation 
får individer varken nya perspektiv eller infallsvinklar på sitt arbetsområde. En av 
respondenterna tydliggör det hela genom att förklara att det är viktigt med nya 
infallsvinklar och kombinera det med äldres erfarenhet. En annan respondent fick 
frågan hur de reagerade på om de såg att någon avskärmade sig från de andra på 
avdelningen och hur de i sådana fall gör dem delaktiga. Svaret kom skrattande med 
glimten i ögat men med en underton av allvar att de tvingar dem. 
 
En av respondenterna anser att GKN saknar erfarenhet och är ganska oerfarna 
gällande designmarknaden. En annan av respondenterna tror att det var Volvo Aeros 
designkunskaper som intresserade GKN att köpa Volvo Aero. En av respondenterna 
anser att det satsas mer på de anställdas utveckling sedan uppköpet. En annan tycker 
att det blivit mindre satsningar på utbildning och att det numera är mer fokus på 
kostnader. Hen och flertalet av respondenterna anser inte att det är något fel i att det är 
mer kostnadsfokusering, snarare positivt. Men några av dem tycker att det kanske 
fokuseras lite väl mycket på kostnader och att ledningen kanske inte ser utfallet utav 
investeringarna som sker utifrån utbildningar. En av respondenterna tror att det hela 
påverkas mycket utav den närmsta chefen och dennes syn på kompetensinvesteringar 
och att de bara ser kostnaderna. En anser att det vore nyttigt, om det mer generellt, 
gavs information om kostnader. Detta för att öka kunskaperna och förståelsen kring 
kostnaderna och om vad som påverkar vad. Hen tror att det kanske skulle bidra till 
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ökad fokusering på detaljer eftersom små detaljer påverkar och kan skapa höga 
kostnader som individer inte är medvetna om.   
 

GKN är en otrolig kunnig organisation … Vi är duktiga att se vilka 
kompetenser vi behöver för att lyckas… Det proaktiva arbetssättet… Att 
leta vart de skulle kunna gå sönder innan det inträffar ... Det proaktiva 
är unikt för oss. 

 
Det som utmärker sig är att samtliga är ödmjuka kring sin egen kompetens och öser 
komplimanger kring kollegornas kunskaper. Flera vittnar om sämre erfarenheter av 
social kompetens. En av respondenterna nämner att en av GKN:s fördelar är att de har 
närhet till kunderna och att de har anställda med stora kunskaper inom alla led i 
utvecklingen. Dock anser majoriteten av dem att den delade visionen för 
organisationen blivit otydligt i samband med uppköpet. Samt att det är ett ökat 
missnöje kring att ledarna blivit mer osynliga. 
 

4.3 Individers lärande i organisationen 
 
Inställning till lärande anser samtliga respondenter är upp till var och en på 
individnivå. Med andra ord att det är från person till person och det egna ansvaret om 
hen vill lära. 13 utav våra respondenter upplever att GKN stöttar inför att lära och låta 
individer utvecklas. En utav dem tror att de flesta av individerna i företaget söker sig 
till kunskap. En respondent tycker att lära är en del av organisationskulturen och att 
det ingår i arbetet att utvecklas samt vara öppen för nya saker. 
 
Två av respondenterna anser att fördelen med att arbeta på ett så stort företag som 
GKN är att de ständigt får utvecklas i och med nya projekt. De anser även att de 
genom nya projekt får lära sig utav andra, och genom det få nya perspektiv på saker 
och ting. Eftersom flera olika kompetenser samlas för att samarbeta. Samtidigt så 
anser en utav respondenterna att en fördel med att arbeta inom en så stor organisation 
är att det är möjligt att byta avdelning och tjänst. I och med anser individen att de är 
utvecklande och skapar motivation till att lära. En annan anser att på grund av att 
organisationens produkter är i ständig utveckling så måste hen lära sig nya saker och i 
och med det utvecklas inom sin yrkesroll.  
 

Man är aldrig färdiglärd. 
 
Ingen av dem uppfattar att det är svårt att be andra mer kunniga om hjälp om det 
behövs. En av dem anser att de äldres kunskapsnivå är en målbild och vill lära sig så 
mycket hen kan av dem innan kunskaperna försvinner ifrån organisationen. Dock 
påpekar en annan respondent att de äldre individerna i organisationen inte har ett så 
stort intresse av att lära. Att individerna vill göra som de alltid gjort. En annan 
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respondent håller med, genom att förklara att det ibland är trögt att försöka skapa 
förbättringar i sätt att hantera vissa saker, t.ex. dokumentation. Hen berättar vidare: 
 

 … Tror att en viktig del är det som också är en nackdel, att vi har många 
erfarna. Det är många som har varit här länge. Det hjälper ju oss i jätte 
många fall, det har ju tagit tid … Att komma dit vi är idag, det har man 
ju byggt upp liksom av kunskap och det bygger ju på att folk har varit 
kvar länge … 

 
En av respondenterna påpekar att hen känner sig inspirerad utav nyutexaminerade 
trainiees, då hen tycker att det bidrar till att se saker och ting ur ny synvinkel.  En 
annan anser att organisationen tar in för mycket konsulter som endast stannar i korta 
perioder. Flera anser att det är ett problem även med yngre, karriärmedvetna 
medarbetare. Hen tycker att det då leder till att det blir brist i tillströmningen utav nya 
ingenjörer och att det i sin tur påverkar utvecklingen och tillhandahållandet samt 
spridningen av kunskap. Vilket i sin tur påverkar lärandet. Det framgår tydligt att 
respondenterna är ivriga kring att lära då de tydligt visar entusiasm när de talar om 
deras olika yrkesroller. Flertalet av den visar en stark identifikation med 
organisationen och yrkesstolthet när de talar om den.  
 

4.4 Training Days 
 
Samtliga respondenter är positivt inställda till Training Days och anser att det är ett 
bra initiativ som gynnar den personliga utvecklingen. Någon menar att fördelarna 
kanske är störst för organisationens effektivitet. Generellt tror många av 
respondenterna att inställningen till Training Days är bra, men flera av dem hör av 
deras kollegor att de inte har tid för det. En av respondenterna tror inte att det handlar 
om individerna har tid eller inte. Mer om viljan till att delta eftersom informationen 
om att Training Days skall ske kommer bra i tid och att alla kan planera och få till den 
tiden. 
 

… Sen är jag osäker på om hela organisationen ser vilken favör de har 
som har tillgång till det här ...   

 
Hen tror att det behövs förtydligande kring konceptet och vad syftet är. En annan 
tycker att de är helt fantastiskt att konceptet finns. Hen har efter tidigare erfarenheter 
aldrig vart med om att ett företag satsar så mycket på sin personal, utan att det vart 
mer fokus på chefers utbildning. Hen nämner att det måste vara unikt att en 
organisation i princip stänger hela den tekniska avdelningen under fyra dagar för att 
utbilda personalen. 
 
De som vart involverade i Training Days sedan det startade anser att konceptet blivit 
bättre. Men att vissa kurser har urvattnas och det behövs förnyelse av kursutbudet. 
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Några av dem anser att det blir för mycket samma kurser och en nämner att hen en 
gång hamnade på en kurs som hade mycket likheter med en hen redan deltagit på. En 
av dem tycker att kursbeskrivningarna skulle behöva bli mer tydliga, medan andra 
tycker att de är tillräckligt tydliga. Dock vet inte någon utav respondenterna vart de 
kan få tillgång till information om vilka kurser de tidigare deltagit på. De anser att det 
hade vart positivt om den informationen fanns att enkelt tillgå, då minnet kan svika 
när de arbetat länge i organisationen. Samtidigt tror respondenterna att denna 
informations finns att få, men kan inte säga var. 
 
Sex av respondenterna har engagerat sig i och kommit med förslag till kurser som 
skall hållas under Training Days. Åtta utav dem har inte engagerat sig. Dock är 
majoriteten osäker på hur de kan komma med förslag med kurser de önskar, utöver 
enkäten de ifyller i direktanslutning efter avslutad Training Days. Endast två av dem 
anser att de fick ge input innan kursdagarna och tid till att fundera på det och de två 
fallen har avdelningschefen uppmanat till diskussion om förslag på kurser. En utav 
dem nämner att det har blivit tydligare hur de anställda skall gå tillväga för att kunna 
ge förslag, men anser att det behöver bli ännu tydligare. Hen påpekar att det är viktigt 
att visa att de anställda kan påverka om de engagerar sig. 
 
Respondenterna tycker att Training Days är ett bra sätt att få ut information kring 
organisationens olika avdelningar och tror att det är en del av tanken med konceptet. 
Samt att de är ett bra sätt att snabbt sätta sig in i organisationen när en är ny, t.ex. vem 
den skall kontakta på annan avdelning. Flertalet av dem anser att det ökar 
helhetsförståelsen av företaget och bidrar till nya tankesätt och är ett sätt att bredda 
ens kunskaper. Majoriteten av dem nämner att det är viktigt att ha en helhetsförståelse 
och att det informativa är viktigt för att få sig en bild om hur allt påverkar andra 
avdelningar och individerna i dem och deras arbetsprocesser.  
 
Fem av respondenterna nämner att det är krångligt med bokningssystemet och att de 
känner stress över att hinna boka plats på de kurser då de vill gå. Andra har hört att 
kollegor känner så, eftersom de populära kurserna snabbt fylls. Samtliga tycker att det 
är positivt att de har valfrihet att välja vilka kurser de vill gå på, vilket de tror har 
bidragit till en ökad positiv inställning till konceptet. En utav dem nämner att det är 
negativt att ge för mycket ”pekpinnar”, men anser att det kan vara bra att inkludera 
obligatoriska kurser om det finns ett behov av det.  
 
Fyra av dem är nöjda med kursutbudet. En påpekar att om kursutbudet inte är 
intressant så motiverar det nog ej de anställda att avsätta tid till att delta. Flera utav 
dem anser att de på något sätt får användning av det de lärt sig på utbildningsdagarna. 
Majoriteten anser att det mer ökar förståelsen för delar av organisationen, vilket bidrar 
en ökad helhetssyn. Några utav respondenterna anser att de kanske inte lär sig något 
som de konkret får användning av rent praktiskt, men att de får nya infallsvinklar och 
ibland ändrat synsätt och förståelse. Två av dem tycker att utbildningsdagarna är ett 
bra tillfälle för att skapa diskussioner och utbyta idéer samt ge feedback. Men några 
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av respondenterna tycker att Training Days kommer lite för tätt in på varandra, men 
har förståelse för att alla kanske inte får plats om det t.ex. hade varat i två dagar per 
halvår eller fyra dagar en gång om året.  
 
Samtliga respondenter anser att interna föreläsare är bra när det gäller interna och 
tekniska ämnen. Men vissa anser att det ibland brister i kvaliteten på kurserna, främst 
i pedagogik, då vissa ”föreläsare” tar för givet att alla är insatta i ämnet och använder 
sig av ”mode-uttryck” som är svårbegripliga om en själv inte arbetar med det. Men 
även presentationen av deras ämne, då det blir en massa Power Point-dokument fulla 
med text. Alla respondenter anser att externa föreläsare är väldigt bra och 
motivationshöjande. De tycker det är positivt att får nya tankar och perspektiv utifrån 
organisationen. Någon menar att det kan finnas en annan respekt för en extern 
föreläsares kunskap och infallsvinklar. 
 
Önskemålet om kursinnehåll varierar men en respondent önskar kurser om kultur i 
och med uppköpet av företaget. En annan om stål eftersom hen anser att den 
kompetensen saknas och tror att det hade varit allmännyttigt. Vissa av dem önskar 
mer kurser om produktförståelse och fler informativa kurser om vad andra enheter i 
GKN arbetar med, även ifrån andra filialer utan för GKN i Trollhättan.  De vill både 
ha mjuka kurser om personlig utveckling, som t.ex. socialt beteende, hur individer ser 
på sin egen kunskap och hur det påverkar yrkes- samt privatlivet. Några utav 
respondenterna är endast intresserade utav konkreta tekniskt fördjupande kurser som 
de kan ha praktisk användning utav och bidrar till deras spetskompetens. Flera av dem 
tror dock det är viktigt att få en kombination av mjuka och hårda kurser. Några utav 
respondenterna anser att det vore bra med kursinnehåll som de dagligen använder sig 
utav, så som t.ex. presentationsteknik och pedagogik. 
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5.0 Analys och tolkning 

5.1  Kompetens och kompetensutveckling 
 
Begreppet kompetens verkar handla mycket om teoretisk kunskap och om att bli 
bättre inom ett visst område. Främst när vi talar om individens egen kompetens. Ändå 
verkar det, bland personalen, finnas en stor respekt för alla avdelningar inom företaget 
och deras bidrag till utvecklingen av produkter. De flesta menar att alla led i 
produktionen är viktiga, men respondenternas definition av kompetens verkar främst 
röra teoretisk kunskap. Vi tolkar det som att majoriteten av respondenterna ser 
kommunikation, information och samarbete som en viktig del för organisationens 
utveckling, men som en mindre viktigt del i den individuella kompetensutvecklingen. 
I teorin lyfter vi fram att det behövs både social kompetens och erfarenhet för att vara 
kompetent och kanske framför allt för att kunna utveckla sina kunskaper och 
förmågor. Varje individ har olika förutsättningar och det innebär att alla inte passar 
för alla arbeten (Rönnqvist, 2001).  
 
Bland våra respondenter finns en blandning av mycket sociala till mindre sociala 
personer och vi tycker oss kunna se ett mönster mellan hur social personen i fråga är 
och om de arbetar mest självständigt eller i grupp. Det är viktigt att kunna dela upp 
arbetsuppgifter beroende på olika förmågor för att arbetet skall bli så framgångsrikt 
som möjligt (Chang & Lee, 2007). Om en individ på en avdelning inte är 
förändringsbenägen så påverkar det kompetensen i sin helhet. Kanske mer än om 
personen i fråga inte skulle sköta det praktiska arbetet effektivt. 
 
I teorin är definitionen av kompetens otydlig och att det uppfattas som ett luddigt 
begrepp märks i empirin. Respondenterna använder begreppet men har olika 
uppfattningar om vad det är för något. När en organisation inte har någon definition 
av kompetens så påverkar det implementeringen av ny kunskap (Axelsson, 1996). För 
medarbetarna kan det bli svårt att förhålla sig till sina egna förmågor och att veta vad 
de behöver utveckla för att bidra med kompetens i organisationen. Att en person 
besitter en djup teknisk kunskap är inte värt så mycket om personen i fråga inte har 
tillräcklig social- eller pedagogisk förmåga för att dela kunskapen med andra. 
Organisationen blir snarare väldigt sårbar om enskilda medarbetare sitter med olika 
specialkunskaper och arbetet blir beroende av att just den individen finns kvar i 
organisationen. 
 
Den tolkning vi gör är att begreppet kompetens behöver förstås i ett större 
sammanhang. Att kompetens refereras till som förmågan att praktiskt utföra sitt arbete 
är inte på något vis fel, men det enskilda arbetet är en del i en större gemensam 
kontext och om den medveten finns så ökar chansen för att kompetensutvecklingen 
effektiviserar organisationen (Blücher, 1999). Det är inte rimligt att en avdelning skall 
kunna allt om någons specialområde, eller att medarbetare skall sitta hela dagarna och 
dela kunskap med varandra, men det är ändå nödvändigt att på något vis dela 
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informationen. Insatserna för kompetensutveckling har större chans att få effekt om 
individer diskuterar den kunskap de tagit till sig därför att diskussion leder till nya 
perspektiv som kan fördjupa kunskaperna.  
 
Återigen så räcker det inte att en del i organisationen har den medvetenhet vi talar om, 
utan den är beroende av varje enskild individs inställning till förändring och 
utveckling. Bland större delen av respondenterna så finns det en 
utvecklingskompetens, dvs. en vilja och förmåga att utvecklas och dela med sig av sin 
kunskap och erfarenhet (Axelsson, 1996). Däremot tycker vi oss se en skillnad mellan 
respondenternas inställning till utveckling inom olika områden, då talar vi om ”mjuk” 
och ”hård” kunskap. Den teoretiska kunskapen är en del och i och med den ständiga 
tekniska utvecklingen så är det nödvändigt att personalen aktivt söker ny kunskap för 
att kunna lösa de problem som uppstår (Laurell-Stenlund, 2004).  
 

GKN är en otroligt kunnig organisation … Vi är duktiga att se vilka 
kompetenser vi behöver för att lyckas … Det proaktiva arbetssättet … Att 
leta vart det skulle kunna gå sönder innan det inträffar … Det proaktiva 
är unikt för oss. 

 
En respondent menar att för att verkligen kunna lösa problem och inte bara symtomen 
på problemet så är proaktivt arbete viktigt och det arbetet kräver en bred tekniskt 
kunskap.  
 
En minoritet av respondenterna är inte lika positiva till utveckling och förändring som 
innebär att reflektera och ifrågasätta sin egen kunskap. Vi tycker oss kunna se ett 
mönster i ålder och anställningstid. Även om det alltid finns undantag så pekar 
empirin på att äldre, med hög utbildning och mer självständiga arbetsuppgifter är 
mindre benägna att reflektera över sin kunskap, medan de med lägre utbildning verkar 
mer förändringsbenägna. Kanske beror det på att de som inte har en hög utbildning i 
grunden känner att de måste utvecklas för att förstå det bredare sammanhang som en 
hög utbildning ger. Flera menar att de varit här så länge att de vet hur allt fungerar och 
den inställningen tolkar vi som att individen själv anser att den kunskap hen besitter är 
tillräcklig och den ”rätta”.  
 
Den inställningen är just en sådan som begränsar effekterna av gemensamt lärande. 
Yngre respondenter tenderar att i högre grad inte se sig som fullärda. Kanske beror 
det på skillnaden i ålder, kanske på en nyfikenhet i att förena den teoretiska grund de 
har genom sin utbildning med det praktiska arbetet. Eller så beror det på att de rent 
konkret har mer att lära, framför allt om företaget i stort men också om t.ex. rutiner 
och kultur. De har personligen mer att vinna på ny kunskap och erfarenhet och kanske 
påverkar det inställningen till utveckling och engagemanget i arbetet. För att komma 
vidare i karriären behöver de kunskap och i det fallet kanske engagemanget snarare 
beror på en egen drivkraft att nå sina målsättningar än att bidra till öka kompetens i 
organisationen.  

28  



 

 
Training Days verkar inte ha någon primär effekt på medarbetarnas kompetens, dvs. 
det är inte själva utbildningsdagarna som har störst effekt på kompetensen. Konceptet 
bidrar snarare till nya infallsvinklar som startar en lärprocess för individen och det är 
den processen som har störst effekt på organisationens utveckling. De sekundära 
effekterna av den processen kan t.ex. vara en bredare förståelse för organisationen 
som helhet och hur olika delar fungerar enskilt och tillsammans. Det skulle också 
kunna vara utveckling på ett mer personligt plan där nya perspektiv gör att 
medarbetare förstår vikten av att ifrågasätta sina egna kunskaper och synsätt, men 
även en medvetenhet om hur deras värderingar kan uppfattas av andra (Ellström, 
2005).  
 
En annan viktigt aspekt kan vara att det skapar medvetenhet om varför individer 
tycker och agerar olika. Vi har noterat en skillnad i hur olika generationer ser på sin 
karriär, vissa av de äldre respondenterna har lång erfarenhet och har under hela sitt 
yrkesliv arbetet i organisationen.  
 

… Tror att en viktig del är det som också är en nackdel, att vi har många 
erfarna. Det är många som har varit här länge. Det hjälper ju oss i jätte 
många fall, det har ju tagit tid … Att komma dit vi är idag, det har man 
ju byggt upp liksom av kunskap och de bygger ju på att folk har varit 
kvar länge … 

 
De identifierar sig stark med sitt arbete och tenderar att vilja utveckla sin 
spetskompetens snarare än att ”göra karriär” (Gustavsson, 2007). Respondenter 
vittnar om att yngre snabbt vill vidare i karriären och är därför kanske mer måna om 
att utveckla en bred kompetens än att specialisera sig. Vi menar att det här är ett bra 
exempel på när medarbetare vinner på att ifrågasätta sina egna värderingar och 
tankesätt, det finns inget rätt och fel utan bara olika sätt att tänka och prioritera (Tse & 
Mitchell, 2010). Om individer är medvetna om och förstår varandras olikheter så 
minskar det risken för missförstånd och irritation. För ökad medvetenhet är det viktigt 
att se till kunskapsspridningen inom organisationen.  
 

5.1.1  Teoretiska perspektiv på kompetensutveckling och kompetensutvärdering 
 
Syftet med Training Days är att utveckla och fördjupa de anställdas kompetens. Det vi 
kan utläsa av vår empiri är dels att organisationen styr vilka som skall 
kompetensutvecklas. Utan att egentligen säga något konkret, så säger det något att 
organisationen prioriterar de 400 ingenjörernas utveckling framför t.ex 
verkstadstekniker och dylikt. Vi menar inte att det är fel, men det skapar en bild av 
vilka kompetenser som de anser är viktigast att investera i (Senge, 2000).  
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Respondenterna däremot är noga med att lyfta fram de som praktiskt skapar 
produkterna och deras praktiska kompetenser. Att inkludera fler i utbildningsdagarna 
kanske kan öka förståelsen för organisationens vision och målbild för samtliga. Att 
det är ingenjörerna som det satsas på är på inget vis ovanligt, de har en högre 
utbildning och en yrkestitel vilket skapar legitimitet för företaget. GKN har dessutom 
krav från omvärlden på att ligga i framkant för att utveckla tekniska produkter. Precis 
som att vi förutsätter att läkare uppfyller vissa krav på kompetens, så säger titeln 
ingenjör något om vad personen i fråga kan. (Ellström, 2005)  
 
Vår insamlade empiri talar för att det saknas ett empiriskt perspektiv vid utformandet 
av Training Days. Inom de områden som GKN rör sig så är det många faktorer som 
påverkar vart organisationen är på väg. Ser vi på organisationens historia så har de 
t.ex. haft en ständig teknisk utveckling att hela tiden måste förhålla sig till, och den 
utvecklingen går hela tiden framåt. För att ligga i framkant måste organisationen 
anpassa sig till ständiga omvärldsförändringar som de inte kan påverka. Om företaget 
inte utvecklas i samma takt som omvärlden så kan de heller inte uppfylla kraven 
utifrån. Det bidrar till ett ökat behov av förebyggande arbete med syfte att minska den 
klyfta som kan uppstå mellan faktisk- och efterfrågad kompetens. Vi menar med 
andra ord att företaget inte bara behöver se till den teknologiska utvecklingen, utan 
även se vart det finns brister i den mänskliga kompetensen och hur den 
kompetensklyftan i sådana fall kan förebyggas genom kurser under Training Days. 
(Ellström, 2005) 
 
Vi tolkar empirin som att medarbetarna är osäkra på hur de kan komma med förslag 
till kursinnehållet under utbildningsdagarna, mer än genom den möjlighet de har att 
fylla i enkäten i direkt anslutning till Training Days. Eftersom det endast var 94 st av 
deltagarna som svarade på enkäten så menar vi att det dels kan tyda på en brist i 
engagemang tolkar vi bristen på engagemang som att individerna antagligen inte inser 
värdet av att ha tillgång till ett koncept som Training Days, att det med andra ord 
behöver tydliggöras.  
 

… Sen är jag osäker på om hela organisationen ser vilken favör de har 
som har tillgång till det här … 

 

5.2 Individers lärande i organisationen 
 
Individers inställning till att lära påverkar både deras och organisationens kompetens. 
I teorin lyfter vi fram att lärande är viktigt i alla avseenden. Oavsett om det handlar 
om att lära sig ny teoretisk kunskap, utveckla sociala färdigheter eller förstå vikten av 
att lära genom praktisk erfarenhet (Trautmann, Maher & Motley, 2006). Vi upplever 
att inom GKN så saknas delvis förståelsen för sambandet mellan de olika faktorerna. 
Respondenterna antyder att de förstår vikten av kunskapsöverföring mellan 
medarbetare, men empirin pekar ändå på att vissa gärna vill dela med sig av sin 
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kunskap och erfarenhet men inte själva är så angelägna om att lära av andra. Att vi 
gör den tolkningen beror mer på enskilda personers framtoning och ickevilja att 
reflektera kring sin egen kunskap än att de verbalt uttryckt det.  
 
Någon respondent menar att målet är att bli självgående och att deras erfarenheter kan 
hjälpa andra att bli självständiga. Andra menar att lärande är en del av yrket och att 
diskussion och reflektion är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Vi 
upplever inte att inställningen till lärande går isär, utan snarare att individer har olika 
perspektiv på vad lärande är och själva målet med lärandet. Vissa ger uttryck för att 
självständigt arbete är målet, att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan delaktighet 
från andra, medan vissa tror att lösningar som gemensamt diskuteras fram är de mest 
framgångsrika. Vi tror att skillnaderna främst beror på individernas personligheter och 
att deras sociala kompetens spelar en avgörande roll för inställningen till att lära. Det 
är varken lätt eller moraliskt försvarbart att en organisation vill förändra hur 
människor är, men däremot är det viktigt att uppmuntra till individuell utveckling i en 
bestämd riktning. Människors olikheter är inte en anledning för att låta varje individ 
göra som de vill.  
 
En respondent menar att det är en ”förlåtande” kultur, att det varit accepterad att 
kringgå anvisningar för t.ex. dokumentation när personen ifråga inte förstått dem eller 
tyckt att det är bättre att göra på ett enklare eller smidigare sätt.  
 

… Våra kompetenser är för smala, det är inte bra … Vi blir väldigt 
sårbara när många med mycket kompetens slutar …  

 
För själva lärandeprocessen är det aldrig en fördel att gå tillbaka och ”göra som man 
alltid har gjort”. Risken när individen skapar genvägar är att hen hoppar över viktiga 
steg i processen, både för sitt personliga lärande, men det försvårar också 
utvecklingsprocessen för organisationen i stort (Trautmann, Maher & Motley, 2006).  
 
När kulturen är sådan att det är accepterat att personer kan ta genvägar för att 
effektivisera arbetet, så menar vi att det endast är en kortsiktig lösning. På längre sikt 
så skapar det kanske större problem att inte följa riktlinjer än att symptombehandla en 
svårighet. Ur ett annat perspektiv så är det nödvändigt att individer har förmågan att 
snabbt lösa problem och fatta beslut på egen hand. Ibland är uppgiften brådskande, i 
GKN:s fall kan det till och med vara livsviktigt att snabba på processen. Ett civil- eller 
militärflyg kan sluta fungera och då är det viktigt att skynda på processen både för 
människors säkerhet, men också för att flygbolagen har krav på snabba lösningar. Här 
menar vi att medvetenhet är viktigt. (Baldwin, Danielson & Wiggenhorn, 1997)  
 
När medarbetare får riktlinjer om hur de skall utföra sitt arbete så behöver de också en 
förståelse om vad syftet med anvisningarna är. Det behöver kommuniceras på vilket 
sätt organisationen menar att det kommer att effektivisera arbetet, men det behövs 
också en medvetenhet om vikten av flexibilitet. I vilka situationer är det motiverat att 
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frångå principer och varför är det viktigt att kunna anpassa sig? Det är viktigt med 
standardiserade system, men det är aldrig så enkelt som att en organisation 
effektiviserar sitt arbete genom att slaviskt följa principer, men det är inte heller 
hållbart att låta individer kringgå anvisningar utan anledning. För organisationen är 
det omöjligt att veta när och om riktlinjer följs, men den har en viktig roll när det 
kommer till att kommunicera ut informationen om nya system eller policyer. I det 
dagliga arbetet är det däremot upp till medarbetarna att ta till sig informationen, att 
lära sig prioritera rätt och ta ansvar för sina handlingar. (Senge, 2000)  
 
Om vi fortsätter att tala om hur nya riktlinjer skall implementeras i organisationen så 
är individers förmåga att lära, en förutsättning för i vilken riktning GKN utvecklas. 
Empirin visar att medarbetarna har många olika kompetenser, vissa är inriktade på 
djupa tekniska områden, andra på utveckling eller ledarskap, medan vissa arbetar med 
att få hela flödet att fungera. Vi har redan påbörjat diskussionen om vikten av att ha 
en kombination av teoretisk- och praktisk kunskap, social kompetens, självinsikt och 
ödmjukhet inför sin kompetens och vi vidareutvecklar den diskussionen här.  
 
Individer kan ha alla de här förmågorna, men det innebär inte nödvändigtvis att de har 
förmågan att bemästra dem eller förstå hur de olika faktorerna påverkar den 
personliga utvecklingen. Alla respondenter vill utveckla sin kunskap och sina 
färdigheter, men få av dem kopplar samman att deras utveckling inom t.ex. teknik kan 
vara beroende av den sociala kompetens de har eller vice versa. Teoretisk kunskap är 
aldrig något självklart eller sant. Två personer har inte nödvändigtvis lärt sig samma 
sak för att de tagit del av samma information. Teori tolkas olika beroende på person 
och därför lär vi oss olika kunskaper av samma teori. (Tse & Mitchell, 2010) 
 
Vi tror att diskussion, delaktighet och information är nyckelfaktorer för att individer 
skall gå i samma riktning trots att de har ”olika” kunskaper. Diskussion kan fördjupa 
och utveckla den kunskap som en person tror är sann eller tillräcklig, delaktighet är en 
förutsättning för att våga ge sig in i diskussion och information är viktigt för att 
medarbetare skall förstå syftet med att utveckla den sociala kompetensen, arbeta 
tillsammans och ha tillräckligt förtroende för att ha en öppen diskussion. Om vi tar 
Training Days som exempel, under utbildningsdagarna är det många som vill gå 
kurser som fördjupar deras tekniska kunskap och menar att kurser i personlig 
utveckling inte är så lärorikt för dem. I själva verket kan kurserna i personlig 
utveckling ge individerna verktyg som inte tydligt är kopplat till deras ämnesområde 
men som ändå kan hjälpa dem att utveckla sig inom det. (Noe & Wilk, 1993) 
 
Vi tycker oss kunna se ett mönster i vilka som vill lära sig om personlig utveckling 
och hur de personerna i fråga har beskrivit huruvida de uppmuntras till lärande på sin 
avdelning. De som beskrivit en avdelning där ledaren motiverar medarbetarna till 
diskussion och förklarar varför det är viktigt att se utanför ramarna och förstår hur 
olika led i processer hänger samman.  
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Kanske kan dessa ledares agerande tolkas som ett försök att implementera lärande i 
det dagliga arbetet?  Hur väl de lyckas är det svårt att ha någon egentlig uppfattning 
om, men empirin pekar på ett samband mellan dessa ledare och de medarbetare som 
vill utveckla, inte bara sin tekniska kunskap, utan också deras förmåga att vrida och 
vända på olika perspektiv.  
 
Utan att själva ha något bra svar så har vi diskuterat huruvida de ledare som lyckas att 
förändra sin personals tankesätt, gör det på eget initiativ eller har de tolkat vision och 
direktiv olikt andra ledare? Vissa utav respondenterna talar om att ledarna blivit 
alltmer osynliga och att den företagets gemensamma vision blivit mer otydlig. Det är 
värt att ifrågasätta om en vision kan vara så oklar att den kan tolkas så olika, eller om 
det åter igen är beroende inställningen hos personen som tolkar. De ledare som lyckas 
implementera en positiv inställning till att lära är ett bra exempel på att när vi blir 
medvetna om syftet med olika insatser så leder det till förändrad inställning (Baldwin, 
Danielson & Wiggenhorn, 1997). 
 
En delad vision som tydligt förmedlas ökar möjligheter att skapa ett gemensamt 
förtroende på avdelningarna. När situationen är som den är på GKN, med 
högteknologiska system och komplicerade arbetsuppgifter, så är det viktigt att 
systemen utvecklas i samma takt som medarbetarna men utvecklingen måste ske 
genom diskussion.  Detsamma gäller formella regler och rutiner. (Ellström, 2005, 
Chang & Lee, 2007) Standardiseringar som inte utnyttjas borde kanske ändras så att 
de blir mer användarvänliga? Det är inte omöjligt att förändra, men det måste 
förändras så att det gynnar alla led i processen. Kanske är det inte det bästa att alltid 
uppdatera systemen och göra dem mer komplicerade när majoriteten av medarbetarna 
inte är IT-experter. Bäst vore det kanske att förenkla systemen för att göra dem mer 
användarvänliga och effektiva för samtliga?  
 
Ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetarna på de olika avdelningarna tror vi kan 
vara ett sätt för de mest slutna personerna att bli mer delaktiga i gruppaktiviteter. Viss 
kunskap är väldig personlig, beroende på vad individen har för bakgrund och 
livserfarenhet. Det är viktigt att ha förståelse för att erfarenheter förändrar individers 
synsätt och agerande, samt att dessa kunskaper ofta är svåra att förmedla (Bennet & 
Bennet, 2008). Det vi nämnde tidigare om att ta genvägar i systemet behöver t.ex. inte 
handla om att individen är lat eller att den har ont om tid, det likaväl bero på tidigare 
erfarenheter som skapat individuella vanor, ovanor och olika sätt att prioritera. Vi 
tolkar det hela som att individer inte behöver vara osociala, utan att det hela handlar 
om olika synsätt. (Hamed & Waheed, 2011) 
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5.3 Systemtänkande 
 
Allt det vi har diskuteras kan sammanfattas med att helhetssynen måste utvecklas. Det 
är omöjligt att alla skall förstå hur allt hänger samman, men det är viktigt att det finns 
en medvetenhet om den gemensamma kontexten. Om vi ser till utvärderingsmodellen 
så anser respondenterna att den generella attityden till Training Days är positiv, dock 
att det varierar, men att konceptet har utvecklats till det bättre. Vi tror att för att 
initiativtagarna skall ha möjlighet att utveckla Training Days så behöver deltagarna 
engagera sig så pass att de fyller i enkäten så att fler åsikter kommer till tals och inte 
bara diskuteras på lunchen, utan att höras (Kirkpatrick, 1996).  
 
Tolkar vi informanterna rätt så ser de inte Training Days som kompetenshöjande 
utveckling som de praktiskt får nytta utav i sitt arbete, utan att det snarare bidrar till 
en ökad förståelse för de andra avdelningarna som de inte samarbetar med (Ellström, 
2005).  Det är bra med olika infallsvinklar och perspektiv men för att det inte skall bli 
en enda röra av individer eller avdelningar som tar sig an problem på olika sätt så tror 
vi att det behövs ett gemensamt syfte. Dessutom menar vi att Training Days på längre 
sikt kanske vore ett mer framgångsrikt koncept om fler avdelningar än 
teknikavdelningen hade tillgång till utbildningsdagarna. Ingenjörer måste förstå 
verkstadsarbetarna men verkstadsarbetarna måste också förstå ingenjörerna för att den 
utvecklingen skall gynna helheten. (Senge, 2000) Möjligheterna att utvecklas menar 
alla finns och konceptet med Training Days må vara motiverande i sig, men för att få 
ut mesta möjliga av investeringen så behöver förmågan att föra dialog och inse vikten 
av kunskapsutbyte bli bättre.  
 
GKN har ingen tydlig definition av kompetens och det kan vara en anledning till att 
helhetssynen inte riktigt har implementerats. Under Training Days finns kurser inom 
olika former av personlig utveckling och informativa kurser om organisationen och 
det tyder på att det finns en tanke om att skapa en helhetssyn och att få individer att 
utveckla sig själva. Däremot kommuniceras det syftet inte tillräckligt tydligt när 
individer verkar misstolka det (Sandervang, 2000).  
 
Att delar av personalen har en mindre positiv inställning till förändring kan bero på att 
syftet med att utbildningsdagarna berör olika områden inte är tydligt. Ständig 
förändring är självklart när det kommer till tekniska kunskaper just därför att 
omvärlden bestämmer utvecklingstakten, men vikten av den personliga utvecklingen 
är inte lika självklar. (Ellström, 2005) 
 
Bristerna i lärprocessen består inte i att det fattas någon särskild disciplin utan snarare 
i att det saknas en förståelse för hur de hänger samman. Att syftet med 
kompetensutvecklingen inte är tydlig kan beskrivas som en brist i informationen. Det 
finns ett syfte, men det fyller inte sin funktion när individerna inte vet hur de skall 
förhålla sig till kunskapen de får under Training Days. Dessutom är det en brist att en 
del individer inte är öppna för att ifrågasätta sin egen kunskap och värderingar. Den 
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disciplinen är nämligen en förutsättning för delaktighet och diskussion som också har 
brister på grund av individers inställning. Det är en cirkel av faktorer som påverkar 
varandra. Kompetensutveckling är beroende av att kunskap, individers inställning, 
delaktighet, diskussion och systemtänkandet, dvs. en förmåga att förstå hur delarna 
hänger ihop. Effekterna av utbildningen under Training Days hade troligtvis haft 
större effekt om organisationen lyckades förmedla en vision om vad de hoppas uppnå 
med utbildningen och att kompetensutveckling är en process som behöver 
medarbetarnas delaktighet och engagemang. (Senge, 2000) 
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6.0 Slutsats, reflektion och rekommendationer 
 

6.1 Slutsats 
 
Innan vi redogör för resultatet av den här studien väljer vi att återknyta till vår 
forskningsfråga: Finns det olika synsätt på lärande och utveckling bland ingenjörerna 
på GKN:s teknikavdelning och hur påverkar olika perspektiv möjligheterna till 
effektiv kompetensutveckling? 
 
Studien visar att det finns både olika synsätt och inställning till lärande och utveckling 
bland ingenjörerna vilket påverkar utvecklingsprocessen. Vissa ser på lärande och 
utveckling som något ständigt pågående medan andra ser sig själva som färdiglärda 
inom sitt område. Skillnaderna kan bero på ålder, utbildning och erfarenhet inom 
organisationen, men de största skillnaderna verkar vara personbundna och svåra att 
finna ett samband mellan.  
 
De enskilda ingenjörernas inställning till utveckling är det perspektiv som främst 
påverkar effekterna av kompetensutvecklingen under Training Days. Resultatet pekar 
på att när ingenjörers inställning skiljer sig åt så påverkar det inte bara den enskilde 
individen utan hela den process som leder till effektiv kompetensutveckling. 
Delaktighet och diskussion påverkas när inte alla ingenjörer är engagerade, 
systemtänkandet begränsas ju färre perspektiv ingenjörerna får ta del av och 
möjligheten att del av nya kunskaper hämmas också när inte alla är villiga att dela 
med sig av sin kunskap och erfarenhet. På GKN finns alla förutsättningar för att 
lyckas med kompetensutveckling, men när inställning till lärande och utveckling är 
individuell påverkar det alla led i lärandeprocessen.  
 

6.2 Rekommendationer till förbättring 
 
Vi menar att en viktig del i problemet med att individer har så skilda inställningar till 
lärande och utveckling grundar sig i brist på medvetenhet. Det saknas en allmän 
förståelse om vilka fördelar det finns med att utveckla både teoretisk, praktisk och 
social kompetens och hur de påverkar varandra. Vidare tror vi att i det fortsatta arbetet 
med att utveckla Training Days är det viktigt att tydligt kommunicera syftet med 
konceptet för att ingenjörerna skall förstå värdet av insatserna. 
 

6.3 Reflektion över studiens genomförande 
 
Genom att samla teori och forskning inom ämnen som kompetensutveckling och 
lärande i organisationer kompletterat med 14 kvalitativa forskningsintervjuer, har vi 
sammanställt och analyserat hur ingenjörers olika perspektiv på lärande och 
utveckling påverkar effekterna av kompetensutveckling på GKN.  
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Studien bygger på ett brett teoretisk underlag med tydlig koppling till vårt område 
som hjälpt oss skapa en tydlig bild av begreppet kompetensutveckling och effekterna 
av det. Den bilden menar vi har varit nödvändig för studiens genomförande och hjälpt 
oss att kritiskt tolka det empiriska materialet. 
 
Vi anser att vi med utgångspunkt i 14 kvalitativa intervjuer har vi fått en bred 
uppfattning om vilka olika perspektiv ingenjörerna har på lärande och utveckling, 
både inom och utanför Training Days samt hur de ser på organisationskulturen i 
allmänhet.  
 
Begränsningar som kan ha påverkat studien är framför allt svårigheten i att finna 
aktuell forskning med tydlig koppling till ämnet. Vi menar trots det att den forskning 
som den här studien bygger på är relevant för syftet och det har vi prioriterat högre än 
forskningens aktualitet.  
 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
 
Vårt förslag till fortsatta studier är att ur ett djupare perspektiv undersöka hur GKN på 
ett pedagogiskt sätt kan implementera medvetenhet och förståelse för systemets helhet 
bland ingenjörerna. Dessutom vore det intressant att undersöka hur den övriga 
organisationen förhåller sig till lärande och utveckling och vilka möjliga effekter det 
skulle ha att inkludera dem i utbildningskonceptet. 
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8.0 Bilaga: Intervjuguide  
 
Presentation av oss: 
 
Inledning 
 

1. Vem är jag 
2. Varför är jag här 
3. Vad vill jag 
4. Vad kommer ske med materialet 
5. Vad jag inte kan ge/lova 
6. Hur jag återkopplar till informanten 

 

GKN Aerospace Sweden AB 
 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat inom GKN? 
3. Hur ser du på din karriär inom företaget? Utvecklats? 
4. Berätta om arbetsklimatet på din avdelning? 
5. Berätta om din relation till kollegorna?  
6. Berätta om fördelarna med ditt arbete? 
7. Vilka anser du är nackdelarna med ditt arbete? 
8. Hur önskar du att din framtid inom GKN ser ut? 
9. Berätta om en (din) vanlig arbetsdag. 
10. Vilka skillnader upplever du sedan Volvo Aero blev GKN? 

 

Training Days 
 

1. Berätta om Training Days. 
2. Hur upplever du stämmingen kring/och på Training Days? 
3. Hur upplever du att den generella inställningen är till Training Days är? Vad 

är din inställning? 
4. Berätta om utbudet av kurser. 

Anser du att de är tillräckliga? Varför/varför inte? 
Är det något du tycker saknas? Om ja, vad? 

5. Vilka kurser valde du att gå? Varför? 
6. Om du själv skulle hålla i en kurs vad skulle du föreläsa om? 

(OM REDAN: Finns det något kring din föreläsning du skulle vilja ändra på 
om du skulle föreläsa igen?) 

7. Vad tycker du om konceptet med interna föreläsare? 
8. Vad lärde du dig under senaste Training Days? 
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9. På vilket sätt får du användning utav de nya kunskaperna? 
10. Berätta om den generella attityden kring att lära sig nya saker på din 

avdelning? Vad är din inställning? Uppmuntras ni till att lära?  
 

Kompetens och kompetensutveckling 
 

1. Vilka egenskaper/färdigheter anser du är viktiga för att göra ett bra arbete på 
din arbetsplats? 

2. Vad innebär kompetensutveckling för dig? 
3. Vilka kompetenser tror du har varit viktiga för GKN:s  framgångar? 
4. Anser du att det finns kompetenser inom GKN som konkurrerande företag 

saknar? 
5. Anser du att det finns kompetenser hos konkurrerande företag som GKN 

saknar?  
6. Berätta om kompetenser som du anser finns inom din avdelning? 

Upplever du att det finns kompetenser som saknas eller behöver utvecklas 
inom din avdelning? Anser du att avdelningens olika kompetenser 
kompletterar varandra? 

7. Berätta om din kompetens? 
8. På vilket sätt skulle du vilja utveckla din egen kompetens? 

 

Individuellt lärande 
 

1. Hur skulle du definiera lärande? 
2. Vad innebär individuellt lärande för dig? 
3. Berätta om en situation då du lärt dig något av en kollega. 
4. Berätta om en situation när dina erfarenheter hjälpt en kollega med en uppgift. 
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