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Sammanfattning 

 
Titel: Kompetens i företagets medelpunkt- en studie av mellanchefer på ett industriföretag 

Författare: Hillevi Moberg och Maria Olsson 

Högskolan i Halmstad 

Vårterminen 2010 

 

Ett företags goda resultat är avhängt dess anställda och deras kompetens är en viktig del för att 

företaget skall kunna prestera väl. Mellanchefen utgör en central roll i organisationen och 

förväntas i sin tjänst att fylla flera olika roller. Detta torde ställa stora krav på mellanchefer och 

deras kompetens. Syftet med vår studie är därför att undersöka hur mellanchefer ser på sin 

kompetens. Vi vill bidra med en förståelse för hur lärande, kompetens och kompetensbehov kan 

se ut på mellanchefsnivå. Dessutom vill vi med denna uppsats ta reda på vad respondenterna 

anser att företaget skall ha för strategi för att främja deras kompetensutveckling. Vi har använt 

oss av en kvalitativ metod och har fått fram vårt resultat med hjälp av nio intervjuer. Alla 

intervjuer har genomförts på mellanchefsnivå. Vi har genom vår studie kommit fram till att 

organisationskulturen som mellancheferna befinner sig i erbjuder dem stora möjligheter till 

informellt lärande. Företaget erbjuder också ett formellt lärande, men avsaknaden av tydlig 

strategi när det kommer till denna anser vi försvåra kompetensutvecklingen för mellancheferna. 

Önskemål om strategier för kompetensutveckling skulle kunna tillgodoses genom exempelvis 

mentorskap eller en chefshandbok. Den kompetens som krävs av mellancheferna är exempelvis 

social kompetens, retorisk kompetens, ledarskapskompetens och förmågan att bygga nätverk. 

Inom dessa områden har det visat sig att det finns ett behov av fortsatt utveckling.  

 

 

Nyckelord: mellanchefer, kompetens, kompetensbehov, kompetensutveckling, lärande 



 

 

Abstract 

 
Title: Competence in the center of the company- a study of middle managers in the industrial 

environment 

Authors: Hillevi Moberg and Maria Olsson 

Halmstad University 

Spring semester 2010 

 

The profit a company makes is dependant of its employees which means that their competence is 

important for the company to perform well. The middle manager has a central position in the 

organization and is expected to take on different roles. This probably puts a lot of demands on 

the middle managers and their competence. We want to contribute with a comprehension of how 

learning, competence and needs for competence can look at a middle management level. 

Furthermore we also want to find out what kind of strategy for competence development the 

middle managers want the company to use so their competence development can be facilitated. 

We used a qualitative method and got our result from nine different interviews. All the 

interviews were made at middle management level. Our study has showed that the organizational 

culture is offering the middle managers great opportunities for informal learning. The company 

also offers possibilities for formal learning, but a lack of clear strategy when it comes to this 

seems to be in the way of the competence development for the middle managers. These wishes 

for strategies could be obliged with, for example mentorship or creating a manual for the 

managers. The competencies that are demanded by the middle managers’ positions are for 

example social competence, competence in communication, leadership competence and the 

ability to build networks. We have found that there is a need for further competence development 

within these aspects of competencies.    

 

 

Key words: middle managers, competence, needs for competence, competence development, 

learning 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Först och främst vill vi tacka Cargotec i Lidhult och de mellanchefer som ställt upp på intervju. 

Vi vill tacka Er för att ni har visat ett stort intresse för vår uppsats och låtit oss ta del av Er tid. Vi 

vill även tacka vår handledare Jan Karlsson som har hjälpt oss under uppsatsens genomförande 

genom att vara ett gott stöd och bollplank. Det är tack vare Er som vår studie har varit möjlig att 

genomföra. Vi är övertygade om att vi kommer att ha stor nytta av allt vi har lärt oss under denna 

studie och förhoppningsvis kommer vår uppsats även att bidra med något till Er verksamhet på 

Cargotec.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Hillevi Moberg & Maria Olsson 
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1. Inledning 
Ett företags goda resultat är avhängt dess anställda. Det är de som skapar möjligheter åt företaget 

att övervinna de hinder som står i vägen för dess prestation. Därmed fyller medarbetarnas 

kompetens en viktig roll i ett företags strävan efter att prestera väl (Hansson, 2005). Att företag 

idag befinner sig i en allt mer konkurrensutsatt tillvaro leder till ökade krav på ett företags 

kunskapsförmåga. Tekniken utvecklas allt snabbare, vilket gör att produkter idag har kortare 

livslängd. Detta kräver ständig kompetensutveckling av människor (Sandberg, 2004). 

Kompetensutveckling blir därmed ett viktigt inslag för en organisations överlevnad, då höjningen 

av personalens kompetens gör att företaget kan anpassa sig till den föränderliga värld det 

befinner sig i. Studier har visat att kompetens har en stor inverkan på ett företags produktivitet, 

effektivitet och kvalitet (Nilsen & Högström, 1994). När det gäller planering av 

utbildningsinsatser för anställda är det enligt Granberg (2009) idag en självklarhet att varje 

medarbetares önskemål och åsikter skall tas med för diskussion.  Därför är det viktigt att se hur 

anställda i ett företag ser på sin egen kompetens och önskemål om fortsatt kompetensutveckling, 

även om det ofta i slutändan är som Granberg (2009) påpekar ledningen som sätter de ramar och 

riktlinjer som skall gälla för företagets kompetensutveckling. 

 

Som föremål för vår undersökning har vi valt att fokusera på en viss grupp av anställda på ett 

företag, nämligen mellanchefer. Mellanchefer innehar en central position inom företaget vilket 

kräver av dem att de skall ha många kontakter, såväl inom som utanför organisationen (Franzén, 

2004). I rollen som mellanchef ingår flera olika roller där de förväntas ta hand om allt från 

produkt till personal (Heilmann, 2007). Dessa aspekter gör att vi ser det som mycket intressant 

och värdefullt att studera denna grupp av anställda och se vilka kompetenser som är viktiga i just 

deras arbete. 

 

1.1 Bakgrund 
Uppsatsen har genomförts på industriföretaget Cargotec Sweden AB:s fabrik i småländska 

Lidhult. Cargotec Sweden AB är världsledande inom lasthanteringsutrustning, och i 

moderbolaget ingår förutom fabriken i Lidhult också andra dotterbolag. I Lidhult tillverkas 

truckar och fabriken innehar ansvaret för försäljning av såväl nya som begagnade produkter, 

samt eftermarknad och reservdelar (www.kalmarind.se). Företaget har under det senaste 1,5 åren 

i och med den globala krisen stramat åt sin budget. De har som följd av detta sagt upp cirka 300 

anställda.  

 

Vi kom i kontakt med företaget genom att en av oss hösten 2009 praktiserade på fabriken i 

Lidhult. Diskussion om uppsatsarbete uppstod och i samspel med företagets och våra intressen 

fastslogs det att en uppsats om kompetens och kompetensutveckling på mellanchefsnivå skulle 

genomföras. Vi har avgränsat vår uppsats genom att enbart låta de mellanchefer som befinner sig 

på fabriken i Lidhult delta i studien. Denna avgränsning gjordes för att resultatet skulle kunna 

generaliseras till en fabrik. I och med detta kan resultat ej överföras på övriga fabriker i Sverige 

eller till de andra dotterbolagen inom Cargotec Sweden AB. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med den här uppsatsen är att studera kompetens och kompetensutveckling på 

mellanchefsnivå inom Cargotec i Lidhult. Med den här uppsatsen vill vi även bidra med en 

http://www.kalmarind.se/
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förståelse för hur lärande, kompetens och kompetensbehov kan se ut på mellanchefsnivå. 

Ytterligare vill vi undersöka vad respondenterna anser att företaget bör ha för strategi för att 

kunna främja deras kompetensutveckling som mellanchefer. På detta sätt kan Cargotec i Lidhult 

förhoppningsvis erhålla ett bra underlag för en möjlig kompetensutveckling hos mellancheferna i 

verksamheten. Vi vill även kunna bidra med kunskap till arbetslivet samt höja vår egen förståelse 

för kompetens och kompetensutveckling på mellanchefsnivå.  

 

Frågorna vi kommer att ställa oss är: 

 

 Vad ger organisationskulturen för möjligheter till kompetensutveckling?  

 Vad för kompetens anser mellancheferna att deras tjänst kräver av dem? 

 Vad för kompetens anser mellancheferna att de saknar eller vill utveckla? 

 Vad tycker mellancheferna att det behövs för strategi från företagets sida för att 

kompetensutveckling skall vara givande? 
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2. Tidigare forskning 
I denna del redogörs för tidigare forskning inom det område som vi avser att studera. Nedan 

kommer tre studier att presenteras som behandlar ämnena mellanchefer, kompetens och 

kompetensbehov.  

 

Heilmann (2007) har studerat vilka kompetensbehov och sätt att lära som chefer i en 

mellanposition har. Studien är gjord utifrån kvalitativ metod och forskaren har använt sig av 

intervjuer på 30 mellanchefer i två olika branscher. Forskaren har i sin undersökning kommit 

fram till att de mellanchefer han undersökt innehar ett flertal olika roller: de är ansvariga för 

själva produkten och skall både undersöka och utveckla den. Samtidigt skall de också hålla reda 

på budget, ta hand om personalfrågor, se till att kundrelationer underhålls och att organisationen 

utvecklas på så sätt att de kan ge bättre service till själva huvudverksamheten av företaget. 

Vidare har forskaren funnit att cheferna i undersökningen har höjt sin kompetens genom att 

medverka i olika typer av kurser, arbeta i team och integrera med andra samt motta feedback från 

kollegor och chefer. Att läsa sig till kunskap och använda sig av så kallad ”learning by doing” är 

också kompetensutvecklande strategier som de använder sig av. Som relativt ny chef var det 

vanligt att de använde sig av mentorskap. För denna kategori av chefer var det också vanligt att 

arbeta tillsammans med mer erfarna kollegor (ibid).  

 

Maurer och Weiss (2010) har presenterat sin forskning kring krav på kontinuerligt lärande för en 

person som arbetar som chef. Studiens syfte var att undersöka vilka aspekter av en chefs arbete 

som är associerade med ett behov av kontinuerligt lärande. De undersökte detta med hjälp av en 

kvantitativ metod i form av enkäter. Undersökningen gjordes på totalt 906 personer som 

representerade 50 olika chefspositioner. Resultatet av forskningen visade att alla 

arbetsuppgifterna hade en positiv korrelation till kontinuerligt lärande. Dock var det ett antal 

uppgifter som hade en större korrelation än de andra som att behandla information, arbete med 

underställda, teknisk problemlösning och företagsservice och nätverkande.  

 

I Bolman & Deal (2005) presenteras den studie av mellanchefer som Luthans, Yodgetts och 

Rosenkrantz genomfört. Studien visar att dessa chefer la ner en stor del av sin tid (närmare 

bestämt två tredjedelar) på rutinmässig kommunikation och vanliga ledningsuppgifter såsom 

kontroll och planering. En femtedel av arbetstiden ägnade cheferna åt uppgifter som riktade sig 

till personalen, exempelvis insatser som syftade till att höja motivationen, disciplinering, 

utbildning och rekrytering. Cheferna ägnade lika mycket tid åt att bygga nätverk som de gjorde 

på arbetsuppgifter som relaterade till personalen. Till skillnad från studier av chefer på högre 

nivå verkar dessa chefer mest fokusera på rutinartade arbetsuppgifter, och inte på att hantera 

komplexiteten som finns i en organisation. I Luthans med fleras studie skiljde de också på 

”effektiva” och ”framgångsrika” chefer. Effektiviteten berodde på hur mycket enheten 

producerade och hur bra kvalitén var, samt på hur nöjda medarbetarna var med sin chef. 

Framgången bedömdes utifrån hur snabbt de studerade klättrade uppåt i hierarkin. Det visade sig 

att de som fokuserade på kommunikation och personalfrågor ansågs var de effektiva cheferna, 

medan de framgångsrika cheferna ägnade stor del av sin tid åt nätverksbyggande (ibid).  

 

Dessa artiklar kan jämföras med vår egen studie då de tittar på kompetens och lärande för 

mellanchefer. Ytterligare har de också studerat mellanchefers olika roller och kompetensbehov.  
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3. Teori 
I denna del kommer vi att redogöra för teorier och begrepp som är relaterade till vår 

undersökning. De ämnen vi kommer att ta upp är: mellanchef, organisationskultur, kompetens, 

lärande och kompetensutveckling.  

 

3.1 Mellanchef 
I denna uppsats kommer vi att utgå från en bredare definition av begreppet mellanchef och 

begreppet kommer därför att stå för en person som har medarbetare både under och över sig i 

organisationshierarkin (Franzén, 2004). Mellanchefen har således kontakter uppåt och nedåt i 

organisationen och har genom sin centrala position även kontakter utanför företaget. För att klara 

av yrkesrollen måste en mellanchef kunna kommunicera, anpassa sig, kompromissa, förhandla 

och vara smidig. En ytterligare aspekt av rollen är att den innebär självständighet, drivkraft och 

integritet (Lindgren, 2007).  

 

Handlingskraft är något som krävs från mellanchefens sida då denne ständigt måste ta både små 

och stora beslut. Eftersom mellanchefen både har personer under och över sig i organisationen 

måste denne kunna hantera press uppifrån så väl som nedifrån. Den ständiga handlingskraften 

får inverkan på mellanchefens kunskap då det blir viktigt att ha kunskap om metoder för 

handling istället för att skaffa sig grundläggande kunskaper inom ett specifikt område (Lindgren, 

2007). Lindmark och Önnevik (2006) skriver att mellanchefen är en given kompetensutvecklare. 

Genom att arbeta med kompetensutveckling för sin personal kan fördelar inte bara för 

medarbetaren utan även för organisationen och mellanchefen själv uppstå. Det kan gynna 

mellanchefen på så vis att dennes medarbetare kan utföra ett bra och effektivt arbete som kan 

generera ett bättre resultat. För att kunna göra detta måste mellanchefen vara insatt inte bara i 

verksamheten och dess visioner, mål och strategier, utan även ha en bra kontakt med sina 

medarbetare. Detta betyder att han eller hon måste vara lyhörd och lyssna på vad gruppen har för 

behov och tankar. Utvecklingssamtalet kan vara ett bra forum för detta, men det är också viktigt 

att kontakten med de underställda inte sker enbart en till två gånger om året. Daglig kontakt med 

de underställda i deras arbete är därför en viktig aspekt i strävan efter att främja 

kompetensutveckling (ibid). 

 

Mossboda med flera (1998) beskriver vad de anser vara ett av de vanligaste problemen för en 

chef; det dubbla representantskapet. En chef, oavsett nivå i organisationen, representerar likväl 

arbetsgivaren som sina medarbetare och har därmed förväntningar från dessa båda. 

Arbetsgivaren förväntar sig att chefen tillsammans med sina medarbetare skall leverera ett gott 

resultat. Det är viktigt att chefen står för de beslut som tas och inte hänvisar obehagliga beslut till 

andra chefer i organisationen.  

 

Eftersom en chef är en nyckelaktör i en organisation är det relativt vanligt att denne är 

specialiserade inom ett specifikt område. Specialistkunskaper kan ibland utgöra ett hinder i 

strävan efter att utveckla helheten, vilket kan anses vara en av aspekterna i ett så kallat 

”strategiskt ledarskap” (Rohlin m.fl., 1994). För att kunna se helheten är det dock viktigt att ha 

en bra insikt inom olika specialistområden. Därmed krävs det av en ledare att denne dels har 

förmågan att se helheten, dels har insikt inom specialistområden, för att på så sätt bli en 

generalist inom ledarskap. Att kompetenshöjas inom funktionsområden såsom teknik och 
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ekonomi är ofta inte nödvändigt då ledaren ofta har nog med kunskap därifrån.  Det är istället 

viktigare att lägga fokus på ett generalistorienterat och strategiskt helhetstänkande, samtidigt som 

det också är väsentligt att en ledare har förmågan att formulera och identifiera de väsentligaste 

möjligheterna och problemen som finns. Vidare är det också viktigt att ledaren har insyn i hur 

andra företag och branscher arbetar, för att kunna utöva ett strategiskt ledarskap. Genom detta 

kan ledaren jämföra och få idéer till förändring inom den egna organisationen (Rohlin m.fl., 

1994). I denna diskussion är det viktigt att ha i åtanke att det finns en viss distinktion mellan 

chefskap och ledarskap. Chefskap är en roll som en person på formella grunder har erhållit, 

medan ledarskap är ett erkännande som människor runt en person gett. Det är därmed inte 

självklart att en chef även är en ledare eller tvärtom (ibid).  

 

3.2 Organisationskultur 
Organisationskulturen berättar för oss hur det går till på ett företag och avslöjar beteenden för oss 

som är legitima på en arbetsplats (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden.” 

(Ur Bang, 1999:23) 

 

Organisationskulturen består alltså av grundläggande antaganden, värderingar och normer och 

artefakter. Artefakter kan vara fysiska i form av exempelvis teknik, men de kan även vara i form 

av klimatet i en arbetsgrupp. Genom att studera hur människor interagerar med varandra kan vi 

få en förståelse för hur arbetsklimatet är i en grupp, vilket i sin tur ger oss djupgående 

information om kulturen. Ett företags organisationskultur fungerar styrande gentemot 

organisationens anställda genom att gemensamma antaganden, värderingar och normer för hur de 

anställda får bete sig i en viss situation. Vidare verkar det som att en stark organisationskultur 

går hand i hand med att de anställda känner förtroende och litar på varandra, samtidigt som den 

också främjar samarbete och en känsla av gemenskap (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

3.3 Kompetens 
I en statlig utredning av kompetensbegreppet fann utredarna att det inte kunde finnas någon klar 

och entydig definition av detta begrepp eftersom det är ett öppet begrepp och står för många 

olika betydelser (Nilsen & Högström, 1994). Vi väljer dock att låta Ellströms (1996) definition 

av kompetens vara bärande i vår uppsats: 

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

uppgift, situation eller arbete. Med denna individuella handlingsförmåga menas 

såväl kunskaper, intellektuella och praktiska färdigheter, som sociala färdigheter, 

attityder och personliga egenskaper hos individen. Vilken betydelse som dessa olika 

kompetenser har i ett enskilt fall beror på uppgiftens karaktär.” 

(Ur Ellström, 1996:11) 

 

Kompetens skall enligt Ellström (1992) ses i förhållande till en individs förmåga och de aktuella 

uppgifterna eller ett specifikt arbete. Därmed ligger inte fokus enbart på individen utan också på 

omgivningen och vilka krav och resurser som finns där. Synen på kompetens är då inte generell 
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utan fokus hamnar istället på vad en individ klarar av att utföra i en viss situation eller vid en viss 

uppgift. Granberg (2009) beskriver det som att: 

 
”Man är kompetent att göra något: i relation till något. Kompetens handlar om att 

utföra någonting: Lösa en uppgift. Kompetens är på så sätt alltid knuten till 

individen (eller gruppen) och den aktuella kontexten.” 

(Ur Granberg, 2009:107) 

 

I kompetensbegreppet befinner sig också begreppet kunskap. Kunskapen är det verktyg som en 

individ använder sig av för att prestera. Denna går att skiljas åt genom (1) faktakunskap, vilken 

är en teoretisk form av kunskap där individen innehar viss vetskap om hur olika saker fungerar 

(2) förståelse, vilket syftar till att individen har en insikt om hur saker samspelar och har en 

uppfattning om dess betydelse, (3) färdighet, vilket är praktiskt relaterat till att individen kan 

göra det som skall göras och (4) förtrogenhet, vilket gör att individen kan hantera något genom 

att kvickt veta vad det handlar om och vilka konsekvenser som kan ske på grundval av olika 

åtgärder (Granberg, 2009). 

 

Keen (1988) liknar en individs kompetens vid handens olika delar, där varje finger har sin egen 

uppgift, vilket illustreras i figuren nedan tagen ur Lindmark och Önnevik (2006).  

 

 

 
 

Figur 1: Kompetenshand (ur Lindmark & Önnevik, 2006:195) 

 

Tillsammans utgör handens fem fingrar en individs kompetens och alla delarna är tillsammans 

avgörande för en individs förmåga att klara av en viss situation. Dessa olika kompetenser delas 

in i kategorierna färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar/attityder. Först 

och främst måste en individ inneha färdigheten, alltså förmågan att kunna göra något. Ett 

exempel på detta kan vara färdigheten i att kunna tala ett visst språk. Vidare består en människas 
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kompetens av de kunskaper vi har. Med kunskap menas dels att vi har en viss faktainformation 

att utgå ifrån och dels att vi är medvetna om de olika metoder som finns för att lösa en uppgift. 

Kunskaper är något som vi bäst erhåller genom skrivna texter, såsom böcker, eller genom verbal 

kommunikation, såsom i ett klassrum. För att kunna få kunskaperna är det viktigt att repetera och 

öva. En annan aspekt av en individs kompetens är den erfarenhet som denne har av en viss 

specifik uppgift. Detta kräver dock av oss att vi reflekterar och tänker igenom upplevelsen och 

vad den har lärt oss. Inte förrän då blir vi bättre på att hantera likartade situationer. För att kunna 

klara av en situation är det inte bara kunskaperna, färdigheterna och erfarenheten som spelar roll, 

utan även en individs kontakter har betydelse för kompetensen. Att kunna skapa relationer som 

leder till påverkansmöjligheter och en källa till kunskapsutbyte är därmed väsentligt. För att 

kunna hantera en situation är det också viktigt att ta ansvar och kunna göra moraliska och etiska 

överväganden. I denna aspekt av en människas kompetens återfinns också viljan att dela de 

värderingar som finns. Vidare menar Lindmark och Önnevik (2006) att en individ bör ha 

moraliska förhållningssätt inte bara mot sina medarbetare utan också mot organisationen och 

dess intressenter. För att de olika delarna av en människas kompetens skall kunna fungera är det 

viktigt att de samordnas, vilket kräver kraft och energi.  

 

3.4 Lärande 

Att lära är inget som enbart är avsett för unga människor, utan en människas lärprocess antas 

pågå under hela livet (Ellström, 1992). I likhet med kompetensbegreppet finns det ingen allmänt 

vedertagen definition av begreppet lärande. Genom att centralisera den gemensamma innebörden 

från flera olika traditioner kan en sammanfattande definition av lärande vara: 

 
”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning.” 

(Ur Ellström 1992:67) 

 

Med denna definition avses dels den förändring som sker hos individen, alltså vad som lärs, och 

dels hur själva lärandet sker. Den första delen av begreppets innebörd, vad som lärs, syftar till de 

förändringar som sker av en individs kompetens. Dessa förändringar kan gälla kunskaper, de 

intellektuella, manuella och sociala färdigheter som en människa har, samt de attityder och 

egenskaper som är kopplade till en människas personlighet. I enlighet med Ellström (1992) är det 

väsentligt att en arbetsuppgift innehar optimal komplexitet samtidigt som den också erbjuder hög 

grad av handlingsfrihet. Handlingsfrihet är kopplat till aspekter såsom exempelvis utformning av 

mål och medel och tid. I vad som kallas för reproduktivt, alternativt anpassningsinriktat, lärande 

löser individen uppgiften på det sätt som är bestämt i förväg och når därmed det redan på 

förhand önskvärda resultatet. När det kommer till det anpassningsinriktade lärandet kan det 

handla om att arbetet antingen är regelstyrt eller målstyrt. I det regelstyrda handlandet har 

individen ingen möjlighet att vare sig påverka uppgiften eller metoden för att lösa den, dock får 

individen själv värdera resultatet. När handlingsfriheten är målstyrd så är det enbart själva 

uppgiften som på förväg är bestämd. I det kreativa, alternativt utvecklingsinriktade, lärandet får 

individen själv välja uppgift, metod och värdera resultatet. I detta lärande är individen kritisk och 

ifrågasättande. De invanda sätten att handla och arbeta på blir kritiskt granskat och nya mönster 

av handling och arbetssätt skapas (Ellström, 1992). Det är viktigt att se dessa lärandetyper som 

komplementära delar, och inte som vitt åtskilda (Ellström 2004). Det reproduktiva/ 

anpassningsinriktade lärandet syftar till stor del till att på så kort tid som möjligt nå ett effektivt, 
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pålitligt och stabilt handlande. Det utvecklingsinriktade lärandet däremot handlar om att klara av 

okända, oförutsedda och svåra situationer på ett bra sätt (Utvecklingsinriktat lärande i arbetet- 

Vilka är förutsättningarna?). Handlingsfriheten har således stor inverkan på 

kompetensuppbyggandet. Människor har ett grundläggande behov av att själv ha kontroll och så 

även i arbetet. När handlingsfriheten är stor gällande att kunna planera sitt eget arbete, välja hur 

det skall utföras och värdera arbetet kan uppbyggnaden av kompetens möjliggöras, eftersom det 

finns stort utrymme för reflektion i arbetet. Beroende på vad arbetet innehåller för typ av 

uppgifter såväl som handlingsfrihet av dessa kan kompetensuppbyggnad främjas eller inte. För 

att en individs kompetens skall byggas upp är det också viktigt att denne möter utmaningar i sitt 

arbete även efter en tids erfarenhet. Även organisationskulturen har stor inverkan på lärandet då 

en individ behöver stöd för att kunna lära sig. Genom belöningssystem, klimat för 

kompetensutveckling och genom att förse personalen med teknisk utrustning kan ett företag 

skapa förutsättningar för lärande (Nilsen och Högström, 1994). 

 

Att lära i arbetet är en möjlighet för kompetensutveckling. En undersökning från SIFO som 

presenteras i Hansson (2000) visar att människor främst lär sig genom erfarenheter då de arbetar 

på egen hand på arbetsplatsen. Därefter är främst kollegor en källa till lärande. Vidare har det 

visat sig att människors lärande i arbetet främjas genom att de själva får bestämma hur 

arbetsuppgifterna skall lösas, har kontakt med andra avdelningar, kunder och leverantörer.  Att 

lära i arbetet ser de flesta som ett oplanerat, icke- organiserat lärande som ofta sker i avsaknaden 

av reflektion, eller enbart med liten. Det är inte förrän lärotillfället är avslutat som individen kan 

se att aktiviteten spelat roll för dennes lärande. Vidare är det vanligt att människor på en 

arbetsplats lär av varandra. Det handlar då om att rådgöra, diskutera på eget initiativ med 

människor i sin närhet, såsom familj, vänner, kollegor och nätverk. Dessa människor kan dela 

med sig av sin egen kompetens, vara bollplank samt bidra till nya infallsvinklar. Vi lär alltså av 

varandra, tillsammans i olika samspel, såsom inom arbetsgruppen och familjen. I dessa 

gemenskaper har vi tillfälle att observera och imitera andras beteende, samt ha förebilder. Alla 

dessa aspekter påverkar en individs lärande och kompetensutveckling genom både 

arbetsuppgifternas utformning, de tillåtna kontakterna samt individens egen kompetens och 

motivation (ibid).  

 

3.5 Kompetensutveckling 
Granberg (2009) väljer att i sin bok ”Lära eller läras” använda Forsberg med fleras beskrivning 

av kompetensutveckling. Denna innebär att kompetensutveckling är de planerade och 

organiserade utbildningsinsatser som görs för anställda. Innehållet i dessa insatser kopplas 

samman med det arbete och de uppgifter som individen har. Denna utbildning bekostas också i 

regel av arbetsgivaren, liksom arrangeras av denne. Utbildningsinsatser är också något som 

främst sker under arbetstid. Kompetensutveckling skall även ses som de strategier som används 

för att utveckla kompetensen (ibid).   

 

Dessa olika strategier, eller metoder, som företag kan använda sig av för att erhålla den 

efterfrågade kompetensen kan enligt Nilsen och Högström (1994) vara handledning och 

arbetsplatsträning, utbildning, personalutvecklingssamtal och personalsociala aktiviteter. Även 

rekrytering av både extern och intern art kan hjälpa ett företag att förse sig med kompetens. 

Personalutvecklingssamtal kan alltså vara ett sätt att främja kompetensen, även om samtalet i sig 
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inte skapar någon egentlig kompetensutveckling. Det kan dock hjälpa till att bestämma hur en 

individ i företaget skall kompetensutvecklas på en individuell nivå. Dessutom kan detta moment 

skapa motivation, vilja och öka personens trivsel på företaget (ibid).  

De mest förekommande metoderna för kompetensutveckling är formell utbildning i form av 

kurser, handledning och arbetsplatsträning. Genom utbildning förmedlas teoretiska kunskaper 

och skiljer sig från handledning och arbetsplatsträning som mestadels är praktiskt inriktade. 

Handledning och arbetsplatsträning innebär att någon som har mer erfarenhet inom företaget 

hjälper en nyanställd i dennes lärande. Detta är inte bara en metod som behövs användas vid 

introduktionen av helt nyanställda, utan även då någon inom företaget byter befattning. 

Mentorskap och fadderverksamhet kan vara ett sätt för företag att arbeta med detta på ett tydligt 

och långsiktigt sätt (Nilsen & Högström, 1994). Mentorskap är en metod för att främja 

kompetensen. Detta tillvägagångssätt innebär att en person med mer erfarenhet vägleder en 

annan person. Det är inte nödvändigt att mentorn befinner sig inom samma organisation som 

denne ”adept”. Fördelarna med mentorskap är flera, såsom effektiv spridning av information, 

höjd kompetens och motivation. Brukligt för ett mentorskapsprogram är att relationer och 

nätverk skapas, att kunskaper och erfarenheter delas genom en dialog, att individer lär av 

varandra och att individer lär i den dagliga verksamheten vilket i sin tur gör att det blir lättare att 

nå de mål som organisationen formulerat. Vanligt för ett mentorskapsprogram är också att det 

leder till en öppnare företagskultur. Genom detta kan organisationen utvecklas (Granberg, 2003). 

 

Förutom dessa formella metoder så kan kompetensutveckling enligt Nilsen och Högström (1994) 

även syfta till informellt lärande, så som hur personal lär sig i det dagliga arbetet. Det informella 

lärandet kan ta plats internt inom organisationen då kollegor exempelvis pratar om erfarenheter i 

arbetet, men även externt när personal kommer i kontakt med leverantörer, kunder och 

uppdragsgivare. Enligt Hansson (2000) är en av grundstenar i ett lärande samhälle just det 

informella lärandet. Detta lärande sker i vardagen och det är den lärande individen som styr 

själva lärandet. Detta kan beskrivas som:  

 
”Eleven blir aktör som själv formar och söker sina lärtillfällena. Det informella 

lärandet sker på ”aktörens” villkor, inte på ”lärarens.” 

(Ur Hansson, 2000:10) 

 

Det informella lärandet är något som vanligen sker omedvetet, det är något som kan uppstå utan 

att vi avsiktligt har strävat efter det. Det informella lärandet sker genom de erfarenheter vi får av 

att utföra vissa aktiviteter. Dessa aktiviteter villkoras och styrs av olika strukturer som finns i vår 

omgivning, såsom arbetsfördelning på arbetsplatsen, traditioner och egna intressen. Genom detta 

får både den egna individens bakgrund och tidigare erfarenheter en stor roll i avgörandet av vad 

en person lär sig, samtidigt som också omgivningen påverkar lärandet. Vad för möjligheter en 

person har att påverka och förändra sin omgivning spelar också roll (Ellström, 2004). Det 

informella lärandet skapar kompetensuppbyggnad som inte är lika synlig som den som skapas 

genom ett formellt lärande (Nilsen och Högström, 1994).  

 

För att skapa en kompetensutveckling på längre sikt är det viktigt att se till ett större perspektiv 

än en enskild satsning på kompetens. Dessa enstaka satsningar riskerar annars att misslyckas, hur 

ambitiösa de än är. För att kunna generera kompetens på lång sikt bör därför företag främja ett 

kontinuerligt lärande och skapa incitament för kompetensuppbyggnad (Nilsen & Högström, 
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1994). När det gäller diskussion om det informella och formella lärandet är det i enlighet med 

Ellström (1992) väsentligt att inte försöka välja om enbart det informella eller enbart det formella 

lärandet skall få finnas. Planerade utbildningsinsatser är nödvändiga för att det informella 

lärandet skall skapa en varaktig och djupgående kompetensuppbyggnad. Det informella lärandet 

som sker i vardagen behöver kopplas samman med en någon typ av utbildningsinsats som är 

planerad och systematisk.  

 

Knowledge Management handlar om att göra kompetens tillgänglig för alla inom en organisation 

(Mårtensson, 2000).  Detta görs genom att samla in och lagra personalens kunskaper och sedan 

göra den möjlig för andra inom organisationen att använda. Knowledge Management innehåller 

fyra olika steg som illustreras i figuren nedan: 

 

____________________________________________________________________________ 

Collecting                            Storing                              Making the                             Use the 

information                         information                       information                           information 

                                                                                     available 

____________________________________________________________________________ 
Figur 2. Knowledge Managements olika steg (ur Mårtensson, 2000:210). 

 

Genom att arbeta med Knowledge Management kan företag uppnå bättre produktivitet, prestera 

bättre och bli konkurrenskraftigare. Med hjälp av denna strategi blir det möjligt för en 

organisation att dela med sig av information på ett effektivt sätt och strategin kan på så vis utgöra 

ett bra redskap när snabba beslut skall tas. Ett verktyg som detta kan fånga upp hur en person bör 

agera i olika situationer och bidra till att minska kostnader för egna efterforskningar 

(Mårtensson, 2000). 
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4.  Metod 
Under detta kapitel redovisas det metodval vi har gjort för att uppnå vårt syfte och besvara våra 

frågeställningar. Vi tar också upp vår vetenskapsteoretiska ansats, urval, datainsamling, 

analysmetod, etik samt reliabilitet och validitet. Avslutningsvis för vi en kritisk metoddiskussion 

av studiens genomförande. 

  

4.1 Hermeneutisk vetenskapsteori 
I vår studie ansåg vi det relevant att ha en hermeneutisk ansats då vi skulle genomföra en 

kvalitativ studie. Syftet med denna vetenskapsteori är att genom tolkning få en förståelse om en 

eller flera individers livsvärldar (Hartman, 2004). I och med att vi genom intervjuer enbart kan 

tolka det som respondenterna säger till oss anser vi denna vetenskapsteoretiska ansats vara 

passande vid vårt val av metod. Med livsvärld menas hur en person upplever sin verklighet och 

denna livsvärld utgör sedermera objektet för de undersökningar som görs med en hermeneutisk 

utgångspunkt. Forskaren erhåller en förståelse av en individs livsvärld genom tolkning och 

rättfärdigar även denna förståelse genom sin tolkning (ibid). Fokus ligger här på att tolka den 

information och text som har skapats genom frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kan 

jämföras med det material som frambringats genom våra intervjuer. Ett begrepp som används 

inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Detta begrepp innebär att när vi tolkar en text 

gör vi detta med en viss insyn i dess helhet som används för att tolka en texts delar. Dessa delar 

ses sedan till helheten igen. På detta viset skapas en cirkel som gör att det går att få en djupare 

förståelse för ämnet som studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid tolkning används tidigare 

kunskap, vilket även kallas för förförståelse. Denna förförståelse går inte helt att bortse ifrån när 

tolkning sker, vilket innebär att vi aldrig till fullo kan uppnå förståelse för en annan persons 

livsvärld (Hartman, 2004). Det här gäller även oss när vi har tolkat resultatet i vår studie. Genom 

att ha studerat på Arbetsvetenskapliga programmet har detta gett oss en förförståelse i ämnet som 

har påverkat oss under studiens gång. Ytterligare har också en av oss praktiserat på företaget där 

studien genomförs, vilket också har påverkat hennes förförståelse.  

 
4.2 Kvalitativ metod 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativ metod, då vi inte är ute efter något 

kvantitativt mått. Snarare vill vi nå en förståelse för ett visst fenomen och dess livsvärld, vilket 

enligt Widerberg (2002) är syftet med kvalitativ metod. Fenomenet vi vill undersöka i vår 

uppsats är kompetens och kompetensutveckling på mellanchefsnivå. Vi har i vår studie valt att 

söka den information vi behöver med hjälp av intervjuer. Med hjälp av en intervju kan en 

förståelse för respondentens tillvaro och tankesätt uppnås (Trost, 1997). De intervjuer vi 

genomfört är halvstrukturerade, vilket innebär att vi före intervjun beslutat vilka frågor vi skall 

ställa samt i vilken ordning de skall ställas. Att genomföra en halvstrukturerad intervju innebär 

vidare att respondenten har möjlighet att uttrycka sig fritt när denne svarar på frågorna och är 

inte bunden till fasta svarsalternativ (Hartman, 2004). Genom att använda sig av en sådan här 

intervju vill forskaren snarare upptäcka än kontrollera, vilket i sin tur kan leda till en djupare 

förståelse av ämnet som studeras (Denscombe, 2000). 
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4.3 Urval 
I enlighet med Hartman (2004) har vi gjort ett ändamålsenligt urval. Detta innebär att vi har 

använt oss av personer som vi tror har de upplevelse av ett visst fenomen som vi försöker nå 

förståelse för. I urvalsförfarandet har vi tagit hjälp av vår kontaktperson på företaget som har 

kunnat ge oss ett totalurval på de personer som innehar den befattning vi avsett att undersöka på 

fabriken i Lidhult. Gruppen av intervjupersoner består av 10 män, vilka har en befattning som 

mellanchef på Cargotec Sweden AB i Lidhult. Av dessa 10 mellanchefer har fem stycken av dem 

produktionspersonal under sig, medan fyra av dem ansvarar för tjänstemän. En person har både 

tjänstemän och produktionspersonal under sig. Längre fram i resultatet kommer en översiktlig 

beskrivning av respondenterna redovisas (se s. 17). Av alla intervjupersoner fick vi tag i nio 

personer, vilka alla kunde medverka i en intervju. Det blev ett bortfall på en person på grund av 

att vi, trots flera försök, inte kunde nå personen i fråga.  

 
4.4 Datainsamling 
Före intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2). Denna intervjuguide baserades på 

tidigare teoriinsamling och bestod av ett visst antal teman med tillhörande frågor. Vi utarbetade 

våra teman utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. En intervjuguide och dess ordning på 

teman är viktig då den dels medför att intervjun håller sig inom rätt område, och dels är 

ordningen viktig för att respondenten skall känna sig bekväm under intervjun (Hartman, 2004). 

När vi utformade intervjuguiden använde vi oss av den så kallade trattekniken, vilket innebär att 

vi började med frågor som troligtvis inte skulle uppfattas som känsliga, för att sedan övergå till 

lite svårare och djupare frågor (ibid). Genom att använda oss av denna teknik var vår 

förhoppning att respondenten kände sig bekväm och fick ett förtroende för oss. Efter att vi 

utformat vår intervjuguide gjorde vi en så kallad pilotintervju, vilket innebar att vi testade 

frågorna i vår intervjuguide på en person som inte tillhörde vår population (Bell, 1993). Vi 

utförde denna pilotintervju på en av våra mammor, som innehar en position som mellanchef 

inom ett landsting. Vi gjorde så att säga ett bekvämlighetsurval då vi valde att intervjua en 

person i vår närhet som på något sätt påminner om vår population och urvalsgrupp (Hartman, 

2004). Efter pilotintervjun ändrade vi vissa av frågorna som vi märkte var onödiga för vår studie 

eller var dåligt formulerade.  

 

Vår första kontakt med urvalsgruppen skedde genom det missivbrev som vi mejlade ut till dem 

(se bilaga 1). Innan vi skickade ut missivbrevet skickade personalchefen på Cargotec i Lidhult ett 

mejl till respondenterna där han berättade att en uppsats skulle göras på företaget samt att de 

snart skulle bli kontaktade av oss. En vecka efter att vi skickat missivbrevet började vi att 

kontakta respondenterna via telefon. De fick då möjlighet att ställa frågor kring uppsatsen samt 

boka in en eventuell intervju. Vi informerade även respondenterna om att intervjun skulle ta 

cirka en timme, samt att de skulle avidentifieras i uppsatsen. 

 

Dagen före respektive intervju skickade vi ut intervjuguiden per mejl till berörd respondent. 

Intervjuerna tog av praktiska skäl plats på respondenternas arbetsplats. De fick själva välja om de 

ville boka ett grupprum eller om intervjun skulle ske på deras eget arbetsrum. Innan varje 

intervju inleddes berättade vi om studien än en gång och gav respondenterna möjlighet att lyfta 

eventuella frågor. Vi frågade också varje respondent om det gick bra att vi spelade in själva 

intervjun. Förutom att vi spelade in varje intervju förde vi också kortare anteckningar av 
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respondenternas svar. Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans så att vi var två 

intervjuare vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna tog mellan 35 minuter till 60 minuter och 

tidsdiskrepansen berodde på att några av respondenterna var mer talföra än andra och hade mer 

åsikter i ämnet som frågorna rörde. Som avslutning på varje intervju frågade vi respondenterna 

dels om de hade något mer att tillägga kring ämnet och dels om det gick bra att återkomma om vi 

hade ytterligare frågor. Efter varje intervju satte vi oss i ett ostört rum på arbetsplatsen där vi 

utifrån våra anteckningar gjorde en kortare sammanfattning av intervjun. Vi delade sedan upp 

intervjuerna mellan oss och transkriberade dem var för sig.  

 
4.5 Analysmetod 
Som ovan nämnt sammanfattade vi efter varje intervjutillfälle våra anteckningar och det vi ansåg 

vara mest väsentligt från intervjun. En meningskoncentrering av intervjuerna skapades därmed, 

då vi sammanfattade det som respondenterna sagt i kortare meningar och stycken (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Därefter delade vi upp intervjuerna mellan oss för att transkribera dem på 

varsitt håll. När alla intervjuer, sammanställningar samt transkriberingar var gjorda valde vi att 

analysera dem med hjälp av tematisering. De teman vi kom att använda oss var de som var 

grunden till vår intervjuguide, det vill säga organisationskultur, kompetens och kompetensbehov.  

Under analysen utvecklades det sistnämnda temat till att även innehålla behov av strategier för 

kompetensutveckling. Samtliga teman ligger i linje med våra teorier och vårt syfte. Vi är här 

medvetna om att vår egen förförståelse kan ha inverkat på hur vi analyserade materialet.  

 

Forskningsprocessen som i slutändan skall ge en förståelse för en individs livsvärld kan se olika 

ut. Vi har tagit inspiration av vad Alvesson och Sköldberg (2008) benämner som analytisk 

induktion då vi har utgått till största del från vårt empiriska material. Vidare har vi valt att först 

avsluta datainsamlingen och därefter analysera hela materialet, vilket går i linje med analytisk 

induktion (Hartman, 2004). Vi har dock valt att ta hjälp av teorier i början av studien för att 

skapa vår intervjuguide och då får en inblick i ämnet. Detta förfaringssätt går ej hand i hand med 

analytisk induktion eftersom forskaren här tar avstånd från teoretiserande under datainsamlingen 

(Hartman, 2004). 

 
4.6 Etik 
När forskning genomförs är det viktig att följa de etiska riktlinjer som finns. Den första etiska 

aspekten att ta hänsyn till är informationskravet. Detta innebär att deltagarna blir underrättade 

om att vad som förväntas av dem i studien, dessutom skall det framgå att det inte är något tvång 

att delta i studien (Vetenskapliga forskningsprinciper). Informationskravet har vi iakttagit genom 

att i det missivbrev vi skickade ut innan intervjuerna tydligt beskriva uppsatsen och dess syfte. 

Där framkom det också att det var frivilligt att delta i uppsatsen samt att respondenterna skulle 

avidentifieras efter intervjutillfällena. När vi per telefon kontaktade respondenterna förklarade vi 

studien och dess syfte lite närmare, samt gav utrymme för frågor eller funderingar. Även före 

varje intervju ägnade vi viss tid till att berätta och diskutera uppsatsen med respondenterna. 

Genom detta anser vi att all väsentlig information har blivit tydlig för respondenterna, och vi har 

inte försökt att dölja vår egen eller personalavdelningens avsikter med uppsatsen.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna samtycker till att delta i studien, själva får besluta 

hur länge de vill delta i studien samt på vilka villkor (Vetenskapliga forskningsprinciper). Detta 
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anser vi uppfyllas dels genom att respondenterna efter utförlig information själva fått välja att 

delta i intervjun eller inte. De har även själva fått bestämma var de ville att intervjun skulle 

genomföras samt haft möjlighet att påverka innehållet i intervjun. Detta tydliggjordes dagen före 

intervjun då vi sände intervjuguiden till dem och förklarade att det fanns utrymme för andra 

funderingar och reflektioner.  

 

Den tredje etiska riktlinjen att iaktta är konfidentialitetskravet. Detta krav betyder att allt det 

material som produceras under studiens gång inte skall gå att kopplas samman till en specifik 

person (Vetenskapliga forskningsprinciper). Innan intervjuerna genomfördes skickades ett 

informationsmejl ut av personalchefen till intervjupersonerna. Han skickade ut ett gemensamt 

mejl till alla på en gång.  Därmed blev det tydligt för hela populationen vilka som hade möjlighet 

att delta i studien. Eftersom vår population enbart bestod av 10 personer och vi har intervjuat nio 

av dem har det varit svårt att hemlighålla vilka som deltagit i studien. Dock har vi varit mycket 

noggranna med att inte berätta för vår kontaktperson eller övriga deltagare vilka vi stämt möte 

med. När det gäller behandlingen av den information som intervjuerna resulterat i har vi varit 

noggranna med att se till att ingen annan än vi själva haft tillgång till detta material. Själva 

inspelningarna har lagrats i våra privata datorer och tagits bort från diktafonen. I de 

sammanfattningar samt transkriberingar som vi gjort har vi inte heller skrivit ut namn på den 

person vi intervjuat.  I det resultat som presenteras längre fram i denna uppsats har vi tagit bort 

all information och de attribut som kan härledas till en specifik person. På så sätt minskar risken 

för att någon skall känna sig utlämnad. Istället har vi gjort en översiktlig introduktion av alla 

respondenter i resultatet. Vi har där sammanställt respondenternas information gällande antal 

medarbetare, arbetsuppgifter och annan information som skulle kunna avslöja vem varje 

respondent är. För att inte riskera att av misstag avslöja respondenterna mot deras vilja har vi 

också skickat varje resultat till respektive respondent.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som en intervju resulterar i enbart får användas för den 

avsedda forskningen (Vetenskapliga forskningsprinciper). Detta krav har vi tagit hänsyn till 

genom att vi har varit tydliga inför våra respondenter att deras intervju enbart används till vår 

uppsats. När arbetet med uppsatsen är slut avser vi att radera alla intervjuer och kontaktuppgifter 

till respondenterna. På så vis vill vi säkerställa att uppgifterna inte används till annat än vår 

studie.  

 
4.7  Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet syftar till den tillförlitlighet en studie har. Med detta menas att samma resultat skall 

framkomma även om studien genomförs vid ytterligare tillfälle och av andra forskare. Därför är 

det viktigt att frågorna är formulerade på ett bra sätt och att de ställs på samma sätt till alla 

respondenter. I annat fall riskerar svaren att bli olika av den anledning att respondenterna 

konfronteras med frågor som är ställda på olika vis (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har höjt 

reliabiliteten på vår studie genom att använda oss av en intervjuguide. Denna intervjuguide 

skickades ut till alla respondenter en dag innan intervjutillfället, vilket innebär att alla hade lika 

mycket tid att förbereda sig på. Dessutom hjälpte intervjuguiden oss att ställa samma frågor i 

samma ordning vid alla intervjutillfällen så att det skulle bli lika för alla respondenter. 

Ytterligare utfördes även alla intervjuer på respondenternas arbetsplats och därför var även 

intervjusituationen samma för alla. 
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Validitet handlar om att det som avses undersökas verkligen blir undersökt. Validitet stärks 

genom att ha en god kvalité på själva intervjuerna och därmed frågorna som ställs till 

respondenterna.  Det är här viktigt att själva utformningen av intervjuerna relaterar till studiens 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att utföra en pilotintervju av vår intervjuguide fick vi 

möjlighet att testa våra frågor och se att vi ställde rätt frågor i förhållande till vårt syfte och 

frågeställningar. Att vi använde oss av denna möjlighet anser vi påverkade vår validitet positivt, 

då vi kunde bli än mer säkra på att vi mätte det vi ville mäta. Vi fick ett kvitto på att vår 

intervjuguide fungerade. Vi kan förstå att det finns en viss svaghet med att pilotintervjun 

genomfördes på en av författarnas mamma, då intervjutillfället kan ha färgats av deras relation. 

Ändock anser vi inte detta var något större problem, då vi inte skulle använda oss av hennes svar 

i vår studie. Syftet med pilotintervjun var istället att se hur hon reagerade på frågorna och om de 

ledde till svar inom det område vi hade tänkt oss. Vi kunde under pilotintervju se att de teman vi 

använde oss av i intervjuguiden passade vårt syfte, men att det fanns vissa frågor som kunde tas 

bort, formuleras om och tydligare preciseras.  

 
4.8 Metoddiskussion 
Att delge intervjuguiden till respondenterna en dag före intervjutillfället ansåg vi värdefullt, då 

de dels fick chansen att tänka igenom ämnet, dels fundera över eventuella oklarheter. Vi är 

medvetna om att detta kan leda till att respondenterna inte svarar lika spontan utan använder sig 

av inövade argument. Vi upplevde dock att så var inte fallet när vi genomförde intervjuerna. 

Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplats. Vi valde denna plats eftersom det 

var smidigast för våra respondenter. Vi förstår att detta eventuellt kan ha påverkat våra 

respondenter då de kan ha blivit störda av det faktum att kollegor och chefer kunde komma in 

och störa intervjun. Trost (1997) tar förutom detta upp att även telefonsamtal kan komma att 

störa om intervjun genomförs på respondenternas arbetsplats. Vid några tillfällen ringde 

exempelvis respondenternas telefon, men de valde alla att ignorera detta. Vi kunde under 

intervjuerna inte märka att någon av respondenterna blev märkbart stressade av att befinna sig på 

sin arbetsplats.   

 

Vi valde att göra intervjuerna tillsammans, vilket resulterade i att vi blev två intervjuare och en 

respondent. Trost (1997) skriver att vara två intervjuare kan få en positiv effekt då mer 

information blir tillgänglig och en större förståelse kan uppnås. Denna effekt framkommer om 

intervjuarna fungerar som ett bra komplement till varandra, dock kan det få en negativ inverkan 

då respondenten kan komma att känna sig i underläge gentemot två intervjuare. Vi ansåg dock att 

de positiva effekterna med två personers förståelse övervägde denna eventuellt negativa aspekt 

av vårt handlingsförfarande. Till vår hjälp under intervjuerna valde vi att använda oss av en 

diktafon. Trost (1997) tar upp olika för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Det kan vara 

en fördel då det ger intervjuaren större möjlighet att koncentrerar sig på själva intervjun och inte 

anteckna, samtidigt som intervjuaren i efterhand kan skriva ut intervjun ordagrant. Nackdelar kan 

dock vara att det tar lång tid att lyssna igenom materialet och hitta eventuella detaljer som 

behöver lyssnas igenom ytterligare gånger. Vi upplevde att de positiva fördelarna med att 

använda oss av en diktafon vägde tyngre än de negativa, då vi ville ha möjlighet att koncentrera 

oss på det som intervjupersonen sa, ha ett ordenligt underlag för resultatet och undvika att missa 

väsentlig information som kunde vara avgörande för vår tolkning.  
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Utifrån de etiska aspekter vi strävat efter att iaktta kan vi se en svaghet när det kommer till hur vi 

har uppfyllt konfidentialitetskravet. När personalchefen skickade ut det första informationsmejlet 

om studien till personalen framkom det vilka 10 personer som hade möjlighet att medverka i 

studien. Eftersom vi har intervjuat nio av dessa har det varit svårt att dölja vilka av dem som 

deltagit. Vi har dock försökt motverka detta genom att sedan i uppsatsen avidentifiera dem så att 

det inte skall framkomma vad just de sagt. Även fast vi som författare har försökt hålla det 

konfidentiellt vilka som deltagit i studien har vi hört att de själva pratat med varandra om sin 

egen medverkan, vilket gör att vi tror att de själva inte kände något behov av att deras medverkan 

skulle vara hemlig. Då det var personalchefen som först informerade respondenterna om att en c- 

uppsats skulle genomföras på företaget kan detta ha påverkat deras villighet att delta. Det kan 

tänkas att de känt sig pressade, vilket kan ha negativ inverkan på samtyckeskravet. Vi var 

medvetna om detta, men vi ville att de skulle vara förbereda på att vi skulle kontakta dem och 

visa att vi hade ett seriöst syfte som också var godkänt av företaget. 
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5. Resultat 
Nedan visas vårt resultat från våra nio intervjuer. Vi har valt att ta med det material som följer våra 

teman i vår intervjuguide. Under sammanställningen av resultatet utvecklades det tredje temat till att 

innehålla Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens. Dock är det inte alla som berör 

ämnet strategier. Varje respondent presenteras var för sig, och alla teman tas upp i samma ordning 

under varje respondent.  

 
5.1 Översiktlig introduktion av respondenterna 
De respondenter som deltog i vår studie innehar alla en position som mellanchef på Cargotec i 

Lidhult. De befinner sig dock inom olika avdelningar och har därmed anställda med olika 

arbetsuppgifter under sig. Några av respondenterna arbetar som mellanchefer på olika 

avdelningar inom produktionsverksamheten, medan några av dem återfinns på olika avdelningar 

på tjänstemannasidan. Respondenterna har personalansvar från 1 till 35 personer. De uppgifter 

som respondenterna uppger att deras arbete innehåller är i många fall detsamma, såsom 

planering, stöttning, coachning, ekonomi och övrig personalomsorg. De respondenter som 

återfinns på tjänstemannasidan uppger även att de förutom rollen som mellanchef över en 

specifik avdelning också driver och deltar i andra projekt. Samtliga respondenter har före 

erhållandet av tjänsten som mellanchef arbetat på företaget, och den vanligaste karriärvägen har 

varit att efter en tids arbete gå upp i rollen som mellanchef på samma avdelning. De intervjuade 

har arbetat olika länge på företaget, liksom innehaft rollen som mellanchef under olika tidsspann. 

Tidsspannet här är från 2 till 12 år.  

5.2 Respondent 1 

5.2.1 Organisationskultur 

Respondent ett (R1) menar att han tillsammans med sin grupp själva får bedöma hur arbetet skall 

utföras. Det är deras egen kompetens som vägleder dem och det finns inga direkta arbetsrutiner 

för hur de skall agera. Respondenten upplever också att han själv sätter dagordningen för sitt 

arbete och styr andra genom att kalla till möten. Han påpekar att han givetvis själv också blir 

kallad till möten.  

 
”Sen är det jag som sätter min egen agenda. Det är liksom ut och springa, lös 

uppgiften, så det är mycket fritt. Det är jag som styr min agenda. Det är oftast jag som 

kallar andra på möten och styr deras agendor, även om andra också styr min.” 

 

R1 upplever att organisationskulturen uppmuntrar till lärande, då han känner att företaget har en 

uttalad ambition i att främja kunskapsutvecklingen.  

 
”Ambitionen är ju ändå kunskapsutbyte, lära tillsammans och nytt hela tiden. Det är 

ambitionen. Nu är vi rätt nya i denna organisation med roller och så. Men visst, vi 

måste vara i framkanten, kompetensutveckla oss. Skall vi ligga i framkanten, vara 

världsledande, så måste vi också ha den bästa personalen.” 

 

Genom de årliga personal development plan samtalen (pdp-samtal) upplever R1 att det fokuseras 

på lärande då de där diskuterar nuvarande och framtida kompetens. Han menar dock att det är 
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mycket upp till var och en att vara aktiv och se till att personen ifråga får de utbildningar denne 

behöver. När R1 behöver hjälp och någon att stötta sig emot vänder han sig främst till sin egen 

chef eller till HR- avdelningen. Som chef i hans position på Cargotec i Lidhult innehar han det 

främsta ansvaret för personalen. Detta ställer mycket krav på honom men han känner att han har 

både HR- avdelningen och fackföreningen som ett stöd vid dessa frågor.  

 

R1 har inte gått några specifika utbildningar sedan han blev chef. Han påpekar dock att han i sina 

tidigare roller på företaget deltagit i olika ledarutbildningar där det ingått mycket ledarskap. 

Team- och ledarskapsutbildningar har han gått via något som kallas för Kalmar Academy, ett 

program som inte längre finns kvar i företaget, samt kursen Leading the Move som getts i 

företagets regi. Han har även tidigare medverkat i arbetsmiljökurser. Respondenten upplever att 

han fått mycket utbildningar i förebyggande syfte, då hans mål länge varit att så småningom 

inneha en chefsbefattning.  

 

När R1 vill lära sig något nytt brukar han börja med att ta kontakt med någon som har kunskap 

eller kännedom om det berörda ämnet. Det kan vara människor som befinner sig inom 

organisationen såväl som utanför. Han utnyttjar först de nätverk som finns runtomkring honom 

för att söka upp den kunskap han behöver. Han påpekar att han givetvis också kan gå en kurs i 

ämnet för att fördjupa sig ännu mer. Då brukar han dels prata med sin chef för att få gå den, samt 

prata med HR avdelningen för att få deras åsikt om vad de tycker om olika utbildningsinstitut. 

Lärande kan också ske genom så kallad benchmarking då de besöker andra bolag med liknande 

tillverkning, utbyter erfarenheter och kunskaper. Han upplever att de har ett gott samarbete med 

andra företag som genererar ny kunskap mellan företagen. Även kontakten med leverantörer är 

en källa till kunskap. R1 upplever att han har lärt sig mycket av de uppsägningar som de har varit 

med om det senaste året. Under förhandlingar och i diskussioner med facket har han kunnat dra 

lärdom om hur sådana processer går till och hur han taktiskt skall bete sig. Det har varit en svår 

tid, men att befinna sig i vad han benämner som hetluften är enligt honom själv väldigt lärorikt. 

Även utvecklingssamtalen med medarbetarna ser han som nyttig för sin utveckling. De har då 

tillfälle att diskutera och reflektera över deras prestation och vad de kan utveckla i framtiden.  

 
5.2.2 Kompetens 

För att vara en bra chef anser R1 att han bör inneha kompetens av det kommunikativa slaget. Det 

är viktigt att han kan förmedla information på rätt sätt. Vidare beskriver respondenten de 

förmågor som är viktiga att besitta i hans position: 

 
”Presentera, tala och argumentera, att kunna entusiasmera, coacha folk, delegera 

och sådana frågeställningar tror jag är viktigt i mitt jobb eftersom jag själv rent 

praktiskt inte gör så mycket utan får folk att göra andra jobb.” 

 

Då han ser det som sin uppgift att sälja in varför hans personal skall göra olika jobb ser han det 

som viktigt att vara bra på retorik. Det är något som han anser är nyckeln till framgång i sin roll. 

Han påtalar dock att det är väsentligt att ha en allmän förståelse för de problem som dyker upp då 

arbetet som hans medarbetare utför är väldigt tekniskt inriktat. Han är noga med att påpeka att 

han inte behöver veta allt på detaljnivå, men tycker ändå att han måste ha en teoretisk bakgrund 

inom området för att vinna förtroende av sina medarbetare. Att inneha kompetensen att kunna 

nätverka och skapa relationer ser respondenten som väldigt viktigt. För att kunna driva frågor 
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som är väsentliga för honom behöver han veta vilka människor som han kan använda sig av för 

att det skall hända saker. Respondenten upplever även att han måste kunna prioritera och som 

personalansvarig gäller det att vara insatt i arbetsmiljöfrågor, lönesättning och andra praktiska 

frågor som berör personalarbetet. För att fungera som chef i hans position är det också viktigt att 

han är öppen för förändringar och kan ta överraskningar. Han upplever att det inte går att veta 

vad som skall hända, även om han har en planering.  

 
5.2.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

R1 menar att han har mycket kvar att lära när det gäller det sociala spelet och nätverkandet, samt 

kommunikation. Han vill också förbättra sin kunskap inom det tekniska området och 

problemlösningstekniken Six Sigma. Även arbetsrättsfrågor skulle han vilja ha bättre kunskap 

inom, samt en uppfräschning av arbetsmiljöfrågorna. Han vill utvecklas inom ledarskap och bli 

en ännu bättre chef. R1 anser att kompetensutvecklingen som han har fått på företaget har saknat 

en röd tråd. Han hade önskat att det var lite mer strukturerat och att utbildningarna kring 

ledarskap hängde samman mer. Som han upplever det är det han själv som måste säga vad han 

anser att han saknar, något som kan vara svårt då han inte alltid vet vad det finns för områden att 

utvecklas inom. Han hade önskat att det fanns en slags kravprofil över vad chefer bör kunna. 

Genom att jämföra denna med chefernas egen kompetensprofil skulle de kunna komma fram till 

vilka områden de saknar kunskap inom och vad de skall förbättra. Han hade sett att det vore 

värdefullt om det fanns ett program för hans ledarskap som skulle följas upp med regelbundna 

mellanrum. Här skulle stödet från en mentor vara bra att ha, en mentor som då varit chef under 

en längre tid. I programmet för hans ledarskap skulle kurser ingå, vilka skulle repeteras i mindre 

format efter några år. Han anser att detta skulle skapa en personlig ledarskapsutveckling.  

 

5.3 Respondent 2 

5.3.1 Organisationskultur 

Respondent två (R2) berättar under intervjun att han tillsammans med sina anställda delvis själv 

får bestämma hur arbetet skall utföras men att det också finns givna ramar som styr arbetet. 

Dessa ramar utgörs av den kravspecifikation som finns för produkten. På företaget finns det en 

testavdelning som mäter om produkten uppfyller specifikationen eller inte. I slutändan är det 

dock kunden som avgör om arbetet de utför är rätt eller fel. R2 upplever rent generellt att det är 

ett bra lärandeklimat på företaget. Dock ser han att det varit en mellanperiod gällande detta sedan 

ett och ett halvt år tillbaka. Han upplever att det finns flera att vända sig till när det gäller 

problem och utmaningar, såsom chefen, kollegorna och HR- avdelningen. Han vänder sig helt 

enkelt till någon han vet har stött på samma problem som han själv står inför.  

 

Under sin tid på Cargotec har R2 fått olika möjligheter till kompetensutveckling. Den formella 

utbildningen han har fått genom företaget har rört både hans roll som chef så väl som hans 

tekniska kunskaper. Han har deltagit i konsultkurser, men även högskolekurser. 

Högskolekurserna har inneburit utbildning inom specifika tekniska områden. De interna kurserna 

har varit inom ledning, projektledning, ekonomi och det svåra samtalet. Kontakten med kunder 

och leverantörer ser respondent två som en stor källa till kunskap. Genom kundkontakt uppnås 

en större förståelse och kunskap om produkternas användningsområden. Leverantörerna i sin tur 

innehar en spetskompetens som är en stor fördel att kunna ta del av. Vid vissa tillfällen har de 
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även haft workshopar eller utbildningar tillsammans med olika leverantörer.  Även förändringar 

och nya situationer har bidragit till respondentens lärande. Exempelvis arbetar företaget numera 

globalt och det har ställt nya krav på respondenten och hur han och hans grupp arbetar, vilket 

enligt respondenten bidrar till utveckling. R2 berättar även att de organisationsförändringar som 

har skett på arbetsplatsen har utgjort ett lärtillfälle för respondenten, då han känner att han har 

kunnat utvecklas som chef. R2 och hans arbetsgrupp åker även på mässor för att ta del av andras 

kunskap. På dessa mässor är det inte bara produkter inom företagets egna sortiment som visas, 

utan även andra produkter inom maskinteknik.  

 
5.3.2 Kompetens 

I sin roll som chef anser respondent två att han behöver en personalmässig kompetens. Det är 

viktigt att han är lyhörd och lyssnar. Dessutom måste han som chef ge stöd och 

kompetensutveckla sin personal. Han tar upp att det som mellanchef kan vara svårt att motivera 

sin personal då det kommer oklara riktlinjer uppifrån. I sådana situationer är det en utmaning att 

sitta som han uttrycker det längre ned i ledet och motivera människor. Som respondenten ser det 

gäller det också att ha ett bra öga för att kunna läsa av människor. Han anser att detta är viktigt i 

hans roll som chef med personalansvar, eftersom det blir lättare att uppfatta hur personerna i 

gruppen är. Respondenten tar även upp att det är viktigt att ha en viss kännedom inom det 

tekniska området för att kunna ha insikt i de problemställningar som dyker upp. Dock tror han 

inte detta är det viktigaste för någon med personalansvar. Med detta menar han att det är viktigt 

att hålla en viss distans till detaljkunskaperna för att inte ta ansvar från någon i gruppen. Istället 

anser han att det är viktigare att kunna delegera och finnas tillgänglig för prioritering. Ytterligare 

anser respondenten att en chef i hans position bör ha en allmän kännedom om framtiden och ha 

en vilja att ta åt sig det som kommer att hända och inte vara alltför konservativ. Det är även 

viktigt att främja kontakter i en position som hans egen, att vara öppen så att det inte byggs upp 

murar inom företaget. En chef i hans position bör också kunna ta snabba beslut även i situationer 

då det kanske inte riktigt finns något beslutsunderlag och kunna kompromissa, eftersom han har 

många olika uppgifter i sin chefsroll. Till sist tar respondenten även upp att det är viktigt att 

kunna stänga av då det är stor press på honom som chef.  

 
5.3.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

R2 tar upp att han behöver kompetensutveckling inom olika datasystem eftersom företaget hela 

tiden byter system. Enligt respondenten går det alltid att gräva sig djupare i den tekniska 

kompetensen, men påpekar som tidigare att det är viktigt att inte ta ansvar från någon annan i 

gruppen som har det egentliga ansvaret. Repetition inom tekniska områden och personella 

områden är något som respondenten skulle vilja ha. R2 tycker att det finns ganska mycket 

företaget kan arbeta med när det gäller kompetensutveckling av chefer. Han tycker inte att det 

finns någon röd tråd i den kompetensutveckling som han har fått genomgå. Förslagsvis skulle det 

finnas en vad respondenten benämner som ”box” som säger vad en chef på Cargotec skall lära 

sig och visa vilka hjälpmedel som finns. Han tycker att det skall finnas utbildningsplaner för 

olika roller, det kan vara för en chef i allmänhet, men även för en chef inom ett specifikt område. 

Han menar inte att det skall vara helt låst hur kompetensutvecklingen skall ske men anser att det 

skall finnas en idé om hur varje roll skall kompetensutvecklas. Han tycker att det är HR-

avdelningen som skall ha ansvaret för en sådan här utbildningstrappa men att de olika 

avdelningarna på företaget skall stötta för att kunna lägga upp lämpliga steg.  
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”Jag tycker nog att personalavdelningen borde ha någon form av föreslagen 

utbildningstrappa. Sen kan man ju förstå att varje avdelning ska stötta med kunskap 

för att kunna lägg upp lämpliga steg. Men om det fanns i alla fall en utkastsidé och 

utbildningsprogram så hade ju det underlättat för alla tror jag” 

 

5.4 Respondent 3 

5.4.1 Organisationskultur 

Enligt respondent tre (R3) får han planera hur han och hans grupp skall utföra arbetet. Han 

tillägger dock att det finns vissa restriktioner, men att han har ett stort handlingsutrymme bara 

produkten färdigställs i tid och är redo för provning. Slutgiltligen är det kunden som går igenom 

produkten och anmärker om något är fel på den.  R3 menar att hans chef är den som främst 

uppmuntrar att han lär sig nya saker. Chefen lyssnar och planerar in kurser efter hans önskemål. I 

övrigt anser han inte att det finns några andra personer i hans omgivning som uppmuntrar att han 

lär sig nya saker. Chefen fyller, precis som HR avdelningen, en viktig funktion när respondenten 

stöter på problem. Problem som han tar upp är de sociala som uppstått i och med den senaste 

tidens varsel på företaget. Han tar även upp sina kollegor inom produktion och påpekar att de 

utgör ett bra stöd för honom i sin roll. De försöker hjälpa varandra så gott det går.  

 

R3 har på begäran fått gå en retorikkurs på en högskola. Han har även varit på tre olika 

ledarskapskurser, samt gått en utbildning i arbetsmiljö som har getts i samarbete med 

företagshälsovården. I och med vissa organisationsförändringar på företaget har han även gått en 

kurs inom Lean production. Utbildningarna har skett på respondentens chef eller HR- 

avdelningens initiativ, men han upplever även att det finns utrymme för egna initiativ.   

 

Olika händelser och situationer i arbetet har lett till att R3 har lärt sig nya saker. Som exempel tar 

han upp olyckor som har skett, vilka har bidragit till att han har känt att han har utvecklats som 

chef. Han tar också upp en specifik händelse när han skulle avskeda en person och han inte hade 

varit noggrann med att dokumentera varningar. Efter detta lärde han sig hur han i fortsättningen 

skall agera i liknade situationer. Varannan vecka sitter respondenten tillsammans med de andra 

cheferna inom produktion och överordnad i möte. De diskuterar då sådant som gått bra och 

sådant som gått mindre bra, samt vilka förbättringsåtgärder de kan införa. Respondenten ser detta 

som ett mycket bra tillfälle att lära sig.  

 
5.4.2 Kompetens 

R3 upplever att han i sin roll som chef främst behöver social kompetens. Det är väldigt viktigt att 

han känner hur de anställda mår och upprätthåller en daglig kontakt med dem. Även erfarenheten 

och den tekniska kompetensen väger tungt i en roll som denna. Att själv ha arbetat där hans 

anställda nu är ser han som väsentligt. 

 
”Det som jag tycker är viktigt för oss som sitter i denna position, det är ju att man 

har fått vara med ute från grunden, typ varit en montör, så att du vet vad det handlar 

om när de kommer och säger en teknisk term till exempel […] inte illa om 

högskolan, men det är ju många tjänster som kräver höga poäng från högskolan men 

inte någon erfarenhet. Erfarenheten tycker jag väger tungt. Ja det gör det…” 

 



 

 

 

22 

Respondenten anser också att han i sin roll behöver kompetens inom det ekonomiska området 

eftersom arbetet delvis handlar om att budgetera och beräkna kostnader. Datakompetensen är 

också väsentlig i dagens läge, då han måste hantera mycket mejl. Dessa mejl är ofta på engelska 

då företaget arbetar globalt, vilket innebär att engelskkunskaper är viktigt i arbetet.   

 
5.4.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

När det gäller behov av kompetensutveckling tar respondent tre upp att han skulle behöva 

förbättra sina engelskkunskaper. Han menar även att psykologi är något som det alltid går att lära 

sig mer om. Det är ibland svårt att veta hur situationer och människor skall tacklas. 

Respondenten påpekar dock att detta inte är något konkret som det räcker att gå en kurs i. Han 

berättar vidare att utveckling och utbildning är något som måste genomgås och påpekar vikten av 

att vilja delta. 

 
”Utvecklas måste vi ju för tiden går ju bara och det blir mer tekniskt allting. Du 

måste faktiskt det för att hänga med på banan. Och det är det ultimatumet vi har fått. 

Antingen stannar du kvar på perrongen eller så hoppar du på tåget och gör som 

företaget vill. För det är de som bestämmer.” 

 

 

5.5 Respondent 4 

5.5.1 Organisationskultur 

Respondent fyra (R4) upplever att han och hans anställda har stor handlingsfrihet i sitt arbete. De 

har förvisso beställningar och mål som styr dem, men hur de skall utföra uppgiften och nå målen 

är mycket upp till dem själva. Även om det finns manualer på hur saker och ting tekniskt skall 

utföras är det inget som detaljstyr dem. Det är själva beställaren av arbetet som värderar om 

arbetet som R4 tillsammans med sina anställda utfört är bra eller inte. R4 upplever att han har 

olika människor att vända sig till beroende på vad för problem eller utmaning som han stöter på. 

Det är främst vid större problem, såsom personalfrågor, arbetsmiljö, pengafrågor samt 

förbättringsfrågor som han söker stöd och hjälp. Dels kan han vända sig till sin nuvarande chef 

och dels kan han kontakta sin gamla chef som fortfarande finns kvar i organisationen. Även 

kollegor och HR- avdelningen fyller en viktig funktion när respondenten stöter på problem och 

utmaningar. 
 

”Har man ett problem kan man kanske bolla med kollegor och så. De kanske har 

hamnat i en liknande situation tidigare och man kan höra hur de har hanterat det 

då.” 

 

Under sin tid som chef har R4 fått löpande kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet. Han 

påpekar att alla chefer är tvungna att gå denna typ av utbildning, och han upplever att företaget 

är väldigt ambitiösa när det gäller att se till att de som chefer har rätt kunskap inom 

arbetsmiljöområdet. Han har också genomgått löpande utbildning inom olika datasystem, samt i 

och med det senaste årets varsel gått utbildning i svåra samtal. Han har även deltagit i 

föreläsningar anordnade av hans fackförbund, men menar att detta egentligen inte är något som 

företaget är inblandade i. R4 har inte fått någon formell ledarskapsutbildning, såsom UGL. Han 

har dock vid ett flertal tillfällen påtalat sin önskan om att kompetensutvecklas inom 

ledarskapsområdet till sin chef, något som han inte har fått gehör för. 
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”Men jag har inte riktigt fått... jag har nog lyft frågan de 2-3 senaste åren men det 

har inte mynnat ut i någon ledarskapsutbildning som jag har önskat mig.” 

 

R4 menar att han dels kan lära sig nya saker i arbetet genom att leta upp de arbetskamrater som 

innehar kunskap inom ämnet. Det är ganska vanligt att han gör såhär, och att han använder sig av 

flera olika personer beroende på vad han behöver för kunskap. Han påtalar att han har ett intresse 

av att lära sig och försöker erhålla så mycket information som han bara kan. Respondenten 

upplever även att han utvecklats som chef genom tidigare händelser och situationer, såsom den 

senaste tidens neddragningar och uppsägningar på företaget. Respondenten ser också de årliga 

utvecklingssamtalen med både sin chef och sina underställda som en källa till lärande.  

 
5.5.2 Kompetens 

R4 menar att han i sin roll som chef dels behöver social kompetens, då en chef som han måste se 

hur de anställda mår och ha en bra kontakt med dem. Det gäller att kunna motivera och coacha 

de anställda. Genom att skapa en bra relation med de anställda har han lättare att diskutera och ta 

del av deras kompetens inom ämnet. Han påpekar här att det är viktigt att ge arbetarna utrymme i 

deras arbete så att de inte tappar motivationen. Samtidigt som en god relation är viktig gäller det 

också att hålla en viss distans och inte komma gruppen för nära, då det kan bli svårt för honom 

att hantera situationer som exempelvis konflikter. Även erfarenheten är viktig menar R4. Den 

gör att han vet vem han skall vända sig till i organisationen, hur lång tid ett arbete tar och att han 

har en förståelse för vilka möjligheter de har. Respondenten menar också att han som chef måste 

ha förmågan att ta snabba beslut även om han är osäker. Han anser att det är viktigare att beslutet 

tas så att medarbetarna kan sträva åt samma håll än att de befinner sig i ovisshet. Vidare berättar 

respondenten att han som chef även måste ha kunskap om arbetsmiljö och datasystem.  

 
5.2.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

R4 önskar att vidareutveckla sig i sin arbetsledarroll. Han har dock svårt att sätta fingret på exakt 

vad det innebär, men känner att han har mycket att utvecklas inom när det kommer till detta 

område. Med detta menar han att han vill ha mer utbildning inom vad han kallar de mjuka 

frågorna, såsom hur han som chef kan motivera och coacha personal. Även inom det tekniska 

området har han önskemål om att utvecklas, samt inom arbetsmiljöområdet. R4 tar upp att det 

skulle finns någon form av skräddarsydd utbildning för chefer. Här i skulle inte bara 

arbetsmiljöaspekter ingå, utan även hur en chef skall agera och hur denne skall leda sin personal. 

Detta är någonting som respondenten diskuterat med en tidigare anställd på HR- avdelningen. 

Han trycker även på att det hade varit värdefullt med uppföljning av de utbildningar de går. Han 

har påpekat detta för chefen men ingenting har skett. Dessutom anser han att det skulle finnas 

mer löpande utbildningar inom ledarskapsområdet. Han skulle också önska att det fanns ett 

kontaktnät med stödpersoner till varje ny chef, en mentor. En ny chef skulle därmed kunna få 

stöd av någon med mer erfarenhet.  

 

5.6 Respondent 5 

5.6.1 Organisationskultur 

Respondent fem (R5) menar att han och hans grupp har möjlighet att påverka hur de skall nå de 

uppsatta målen. De är dock styrda av de körplaner som finns. Dessutom har de rutiner som 
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säkerställer att arbetet utförs på ett visst sätt. Respondenten genomför vissa avdelningsronder där 

han ser till att arbetet gått rätt till. Förutom detta är det gruppen själv som granskar sitt eget 

arbete. R5 tycker att organisationskulturen uppmuntrar honom att utvecklas, då han känner att 

han fått vara med om mycket de år han varit chef. Organisationskulturen erbjuder möjligheter, så 

om den anställde bara har en egen vilja så kommer denne att kunna utvecklas. Han har själv 

utvidgat sitt område som ledare och har därmed fått personalansvar över fler personer. Om 

respondenten känner att han behöver gå en kurs så kan han vända sig till sin chef. 

Utvecklingssamtalen är ett bra forum för detta. När respondenten upplever att något är svårt 

kontaktar han HR avdelningen. De har daglig kontakt och han känner att deras dörr är alltid 

öppen för honom. Han kan även vända sig till de andra produktionsledarna och han ser att de har 

mycket att lära av varandra så självklart utnyttjar de varandras kompetens.  

 

R5 har varit på UGL utbildning, samt utbildning för grupp och ledare inom Cargotec. 

Respondenten påtalar att då de fick nya chefer för två år sedan och i samband med detta införde 

ett nytt produktionssätt har han utvecklats mycket. För att kunna anamma detta nya 

produktionssätt har de varit iväg på utvecklingsdagar där de kommit fram till hur produktionen 

skall gå till. Respondenten upplever att företaget ger möjlighet att utbilda sig inom de flesta 

områden och att det alltid erbjuds utbildning vid införandet av exempelvis nytt datasystem. R5 

berättar att om det inte finns någon utbildning att gå kan de lära av varandra inom företaget.  

 
5.6.2 Kompetens 

R5 menar att den sociala kompetensen är jätte viktig för hans roll. Han förtydligar att de jobbar 

med människor och att laget skall fungera tillsammans. Det är viktigt att kunna läsa av 

människor i och med att alla inte är öppna med sina känslor.  

 
”Det finns konflikter, det är ju människorna bakom… det är inte lätt… Vissa är ju 

svåra att läsa av, har de problem är det inte alla som kommer fram och berättar och 

sen skall man ändå se till att arbetsmiljön är bra. Nu pratar jag inte bara om att 

maskiner och så skall fungera utan det är ju också människorna runtomkring som 

skall kunna samarbeta och så. Det är svårt…” 

 

Att kunna ge bra information och presentera den på rätt sätt är värdefullt för att personalen skall 

veta åt vilket håll de arbetar. Även den tekniska kompetensen är viktig och här ser respondenten 

en stor fördel att han har fått denna genom arbetslivserfarenhet. Han tycker även att 

datakompetens är värdefullt då de arbetar mycket i datorerna och i flera olika system.  

 
5.6.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

R5 känner att han främst behöver kompetensutvecklas inom det mellanmänskliga området. Han 

känner att det är viktigt att han kan utvecklas som ledare inom det området, men han vet inte 

riktigt vad det finns för alternativ. Det skulle kanske kunna vara något inom konflikthantering.  

 

5.7 Respondent 6 

5.7.1 Organisationskultur 

Enligt respondent sex (R6) får de själva bestämma i vilken ordning arbetet skall utföras, även om 

själva arbetet är väldigt styrt av arbetsinstruktioner och ritningar. På så sätt skall produkten bli 
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densamma. Till sin hjälp har de även under arbetet gång vissa testprotokoll som syftar till att 

kontrollera arbetet. Han menar att det är avdelningen som utför nästa steg i produkten som 

utvärderar respondenten och hans grupps arbete. I slutändan är det testavdelningen som prövar 

produkten. R6 upplever att företaget har en öppen organisationskultur som erbjuder möjlighet att 

lära sig nya saker för honom som chef. Det är också möjligt att ge egna förslag, vilket de många 

gånger får gehör för. Det är inte alltid en utbildning är nödvändig, utan respondenten påtalar att 

det går att hitta kunskapen någon annanstans inom företaget. Exempel på detta kan vara om han 

behöver lära sig ett nytt datasystem. Han upplever aldrig att det är några problem att be varandra 

om hjälp.  

 
”Utrymme finns alltid, det kan man skapa. Det finns ingen som säger nej här, jag 

skulle aldrig säga nej om någon ville komma in och se hur vi arbetar med datorerna, 

aldrig.” 

 

Respondenten upplever att de har ett bra skyddsnät på företaget. Är det något som är fel inom 

produktionen är det kvalitetsavdelningen som driver de frågorna. På så sätt behöver de oftast inte 

ta tag i problemen själva. Är det problem som finns inom gruppen så brukar han lösa det själv 

och i annat fall vända sig till sin chef. Han tror dock att de skulle kunna bli ännu bättre på detta, 

men känner just nu att de är en produktionsledare för lite så de hinner inte med det riktigt så 

mycket som de skulle kunna göra.  

 

R6 har gått UGL utbildning och utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete, något som de 

genomgår en gång per år tillsammans med företagshälsovården. I och med det nya 

produktionssättet har respondenten också genomgått en utbildning i Lean Production. Han 

upplever att organisationskulturen uppmuntrar till lärande på ett bra sätt då det är öppet att ge 

förslag på kurser, vilket många gånger anammas. R6 har utvecklats i sin roll som ledare då 

företaget införde ett nytt produktionssätt. Hans anställda var alla emot det nya arbetssättet, och 

han upplevde att han genom många samtal och genom att lirka fick dem till viss del att acceptera 

det nya arbetssättet. Tidigare när respondenten känt att han haft ett behov av att kunna mer 

ekonomi har han vänt sig till en kollega inom ekonomiavdelningen och bett att få sitta med 

denne en halvdag, detsamma har skett när han behövt lära sig ett nytt datasystem. I och med 

nedskärningarna som varit på företaget har respondenten fått arbeta tillsammans med olika 

grupper, vilket han upplevt som väldigt lärorikt.  

 
5.7.2 Kompetens 

R6 anser att han som chef måste ha förmågan att vara positiv, även om också han har dåliga 

dagar ibland. Den sociala kompetensen påtalar respondenten som oerhört viktig, samtidigt som 

det krävs ett intresse för människor. Som chef måste han också kunna vara väldigt flexibel och 

inte ha svårt att snabbt kasta om arbetsuppgifter. Det är viktigt att kunna ta snabba beslut 

samtidigt som han måste kunna klara av stressen. Han anser att det räcker att han har en 

förståelse för vad som sker ute i produktionen och anser inte att han behöver så djup teknisk 

kompetens. Han påpekar att han som chef ändå inte hinner lära sig denna bit, utan det räcker att 

han har förmågan att se vad hans anställda har för problem. En annan väsentlig förmåga för en 

chef är att kunna tala på så sätt att folk anammar hans budskap. Han tror här att det är viktigt att 

som chef inte stå och peka, utan hellre lirka med de anställda så de går med på hans förslag. I 

hans arbete ingår det också att kunna arbeta i olika datasystem.  
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5.7.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

R6 skulle vilja kompetensutvecklas inom ledarskap och då gå uppdateringar i kurser som han 

redan har genomfört. Han ser även att det hade varit bra att ha mer kompetens inom psykologi 

och varför människor reagerar som de gör. R6 anser att en ledare aldrig blir fullärd utan 

situationer förändras hela tiden. Han tycker därför att det hade varit bra om de med jämna 

mellanrum fick uppdatera sig med externa kurser. Det kan eventuellt räcka med någon 

föreläsning, så det är inte tvunget att det skall vara en lång  kurs.  

 
”För det första blir ju jag 1 år äldre, och förhoppningsvis blir ju de som kommer in 

i företaget 1 år yngre. Så generationsklyftan blir ju bara större.” 

 

5.8 Respondent 7 

5.8.1 Organisationskultur 

Respondent sju (R7) upplever att han och hans grupp själva kan bestämma hur de skall utföra sitt 

arbete, men har en arbetsfunktionsbeskrivning som styr arbetet på så sätt att den talar om vad 

som är deras ansvar. Fördelningen av arbetet är upp till dem själva. Deras prestation värderas i en 

så kallad undersökning som deras kunder får delta i varje år. Genom denna undersökning får de 

ett kvitto på hur väl de utfört sitt arbete. R7 upplever att organisationskulturen uppmuntrar 

honom till lärande genom att de befinner sig i en bransch som tvingar honom till utveckling. 

Som exempel tar han upp de miljökrav som ställs på dem och som innebär att de måste inhämta 

ny kunskap om hur de skall göra sina produkter mer miljövänliga. Han anser dock att det finns 

en svaghet i organisationen då det inte är någon som talar om för honom att han och hans grupp 

måste lära sig nya saker. Det är något som han måste förstå själv. När respondenten upplever 

problem med personalen så vänder han sig till HR avdelningen. Han upplever även att de har ett 

gott stöd inom gruppen då medarbetarna besitter olika spetskompetenser.  

 

När det gäller formell kompetensutveckling har R7 inte fått någon sådan sedan han blev chef. På 

det första och nyligen genomförda pdp- samtalet diskuterades hans kompetensutveckling, men på 

grund av tidsaspekten har ingen aktivitet ännu skett. Just nu medverkar R7 tillsammans med sin 

grupp i en del småkurser inom teknik som ges av företagets egen utbildningsavdelning. Denna 

utbildning är något som han själv tagit initiativ till. Genom detta kan de förbättra sin egen 

kompetens om produkterna. R7 har sett de uppsägningar han varit med om som en svår del av 

arbetet. Det har också varit en utmaning att flytta personal från en fabrik till en annan, samt klara 

av arbetet på färre antal personer. Sedan finns det andra aspekter av arbetet som är en utmaning, 

såsom hur de skall hantera och prioritera arbetet. Han ser alla erfarenheter som värdefulla, då 

även dåliga erfarenheter gör att han lär sig nya saker. Vidare tar respondenten upp leverantörerna 

som en källa till kunskapsutbyte. De leverantörer som han är i kontakt med har spetskompetens, 

vilket han och hans grupp kan dra nytta av.  

 
5.8.2 Kompetens 

R7 menar att en mellanchef bör vara lyhörd och kunna lyssna. Det är viktigt att skapa en 

teamkänsla, inte bara genom ord utan även genom att vara involverad i gruppens arbete. Genom 

att ha en uppfattning om vad gruppen arbetar med kan de känna att chefen är delaktig och att 

arbetet är något som de alla gör tillsammans.  
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”Om man pratar om mellanchefer då… jag menar, jag kan ju inte ligga där och 

toppstyra utan måste vara delaktig.” 

 

Den sociala kompetensen är något som R7 anser vara värdefull för att vara delaktig. Det är också 

viktigt att han som chef kan tala om vad som är gruppens mål och vad som är meningen med 

dem. Han måste också tala om för gruppen vad som skall prioriteras i tider när det är mycket att 

göra och finna en gemensam väg för att nå målen. Han tror vidare att det är viktigt att han har 

erfarenhet från att själv ha arbetat med produkten.  

 
5.8.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

R7 menar att han skulle vilja kompetensutvecklas inom ledarskapsområdet. Vidare påpekar han 

att alla chefer borde ha en plan i sitt ledarskap, i vilken det skall framgå vilka 

ledarskapsutbildningar som de skall medverka i. Han skulle även vilja förbättra sin 

framförandeteknik och med detta menar han att stå inför folk och få en förståelse för hur folk tar 

till sig det han säger. Han tycker också att det är viktigt ur ett rättsligt perspektiv att veta hur han 

skall förmedla information. Han menar att han också borde ha bättre kompetens inom 

rättskunskap, då han i sin roll som chef för en specifik avdelning berör frågor som skulle kunna 

få rättsliga konsekvenser, inte bara nationellt men även globalt.  

 

5.9 Respondent 8 

5.9.1 Organisationskultur 

Respondent åtta (R8) menar att arbetet som hans grupp utför måste följa produktionslinan. Alla 

måste göra lika för att arbetet skall fungera. Han upplever dock att han vid problem har möjlighet 

att påverka och ändra arbetssättet. Respondenten tar upp att målen mäts genom att de granskas i 

förhållande till pengar och siffror. Rent produktionsmässigt får de ett kvitto i sluttestningen på att 

arbetet har gjorts väl eller inte. Även överordnad chef spelar en viktig roll här, då det är 

tillsammans med honom de granskar sina mål och uppfyllandet av dem. R8 upplever att 

organisationskulturen uppmuntrar honom till lärande, då han får ta på sig stort ansvar som 

produktionsledare. Han känner att han får testa på olika saker inom chefskapet. Han upplever att 

Cargotec har en kultur där det går bra att komma med egna förslag gällande 

kompetensutveckling. De årliga pdp- samtalen är ett bra forum för detta där de går igenom 

utbildningsbehov tillsammans med sin chef. Vid problem vänder sig respondenten antingen till 

HR avdelningen eller till sin närmsta chef. Om det gäller dagliga problem eller problem som 

gäller på längre sikt känner han även att han kan bolla med sina kollegor. Vid strategiska 

problem vänder han sig till sin chef och när det dyker upp problem i gruppen kontaktar han HR 

avdelningen. Exempel på när respondenten har fått stöd från HR avdelningen är i de 

uppsägningar som skett den senaste tiden på företaget.  
 

”Kollegorna bollar man oftast med när det gäller dagliga problem och sådana man ser 

på längre sikt. Om man ser problem i gruppen är det ju HR och om det är något 

strategiskt pratar man ju med chefen” 

 

R8 har kompetensutvecklats genom UGL- utbildning. Han har även varit iväg på några kurser i 

ledarskapsutveckling. Han har även medverkat i en kurs i Lean Production, samt 
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datautbildningar. Dessa utbildningar har varit på initiativ från högre chefsnivå. Han anser vidare 

att han utvecklats då han fått möjlighet att ta ansvar utöver hans egentliga uppgift.  

 
5.9.2 Kompetens 

R8 ser sitt arbete som produktionsledare som ett lagspel där alla måste dra jämnt och gruppen 

måste fungera. Därför måste han uppmärksamma vad som sker i gruppen. Här tror han att det är 

en fördel att ha erfarenhet av att arbeta med grupper, något som kan ge en förståelse för hur 

grupper fungerar. Lyhördhet är också en viktig del i ledarskapet. Ett intresse för människor och 

en human människosyn är väsentligt, samt sunt förnuft. God ledarskapsförmåga samt ett tekniskt 

kunnande lyfter också respondenten fram som värdefulla kompetenser. Förmågan att kunna 

engagera folk och få dem att förstå varför arbetet utförs är egenskaper som är viktiga i hans roll. 

I hans arbete har han också varit tvungen att kunna motivera folk, såsom när de skulle stänga en 

av fabrikerna i företaget, något som var en stor omställning för många. Tålamod är en annan 

viktig del eftersom han arbetar med så många olika människor.  

 
5.9.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

R8 upplever att deras arbete blir mer och mer datoriserat. Han kan därför tycka att det vore bra 

att utvecklas mer inom detta område. Han har också en önskan om att få en större förståelse för 

Cargotecs organisation. Eftersom den är så stor så skulle han vilja ha större grepp om hur den 

fungerar.  

 

5.10 Respondent 9 

5.10.1 Organisationskultur  

Respondent nio (R9) anser att det inte finns några detaljmässiga instruktioner till hur arbetet skall 

utföras. Det är snarare det önskvärda resultatet som ställer krav på hur arbetet skall utföras. Han 

menar att de själva har utvecklat ett effektivt arbetssätt som de använder sig av i de olika 

uppgifterna. Detta arbetssätt fungerar också som ett mätinstrument för att se till att arbetet blir 

rätt utfört i hela processen. Han påpekar att det slutgiltligen är projektledaren för den specifika 

arbetsuppgiften som godkänner arbetet i slutfasen. R9 berättar att i och med att företaget är 

globalt har de samarbete med andra kontor runt om i världen. Detta kräver nya arbetssätt av dem. 

Dock tycker han att företaget inte uttrycker en tillräckligt tydlig strategi för vad de avser att göra.  

Genom att tydliggöra mål anser respondenten att de skulle komma undan många diskussioner om 

vad som är rätt och fel. Han anser att det är ett öppet klimat inom avdelningen, men påpekar att 

det finns vissa tendenser till en vi och dom känsla inom företaget. Detta är något R9 menar att de 

skulle behöva arbeta med.  

 

Vid de senaste varslen upplever R9 att HR- avdelningen utgjort ett stöd genom att de förberett 

och haft bra genomgångar på vad som komma skall, samt gett utbildning i krishantering. 

Dessutom ser han det som en fördel att cheferna har kunnat förbereda sig tillsammans på detta 

sätt. Respondenten menar att om situationer rörande personal kräver stöd så vet han att HR- 

avdelningen finns där för honom. Vid tekniska problem tar han istället hjälp av hela 

organisationen, först och främst strävar han efter att hitta de människor som har erfarenhet av 

frågan. Detta kan både vara inom och utanför gruppen, likväl som i ledningsgruppen.  
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R9 uppger att den formella utbildning han fått i rollen som chef är av det praktiska slaget. Det 

han har fått är alltså erfarenhet. Han påpekar dock att han sedan innan fått gå en UGL- utbildning 

och lite andra utbildningar. Han upplever vidare att möjligheten till utbildningar varit obefintlig 

de senaste 1,5 åren.  
 

”Sedan har jag varit iväg på lite utbildningar också. Men nu har det varit helt låst i 

princip i 1,5 år. Så det finns ju ett uppdämt behov nu, inte bara hos mig utan många 

av mina medarbetare också.” 

 

R9 har lagt mycket energi på den senaste tidens varsel och organisationsförändring. Han känner 

nu i efterhand att de varit en mycket intressant och lärorik upplevelse. Andra situationer som 

respondenten ser som värdefull för sin utveckling som chef är då han blivit oense med en 

medarbetare som inte uppfört sig professionellt. Hur han har hanterat situationen har gett honom 

bra respons från hans medarbetare. Att göra fel ser respondenten också som ett lärtillfälle. 

Förutom formell utbildning så försöker han också läsa själv då han upplever att han har ett 

allmänt intresse av att lära sig.  

 
5.10.2 Kompetens  

R9 har i sin roll som chef hand om sin personal och ansvarar för planering av jobb. Han har i och 

med organisationsförändringarna fått jobba en del med att bygga ihop en ny grupp, få dem 

positiva till förändringen, skapa en dialog dem emellan och främja motivationen hos dem. Han 

kan tycka att detta kan vara lite svårt som mellanchef då denna position innebär att han måste ha 

en fasad utåt, även om han själv eventuellt kan ha vissa tvivel inför en viss fråga.  

 
”Och det kan vara lite jobbigt att man som chef… alltså som mellanchef då du inte 

får all information men skall stå upp för det som sker i företaget”. 
 

Respondentens tjänst kräver enligt honom själv mycket social kompetens. Han måste ha empati 

och förmågan att sätta sig in i individens situation. Det gäller också att vara lyhörd, och han 

anser att om han som chef enbart siktar mot målen så är det ingen bra personalomsorg. Han 

tycker det är viktigt att gruppen skall må bra även på lång sikt. Han anser vidare att det är viktigt 

att han har teknisk kompetens så att han kan sätta sig in i gruppens arbete och bestämma hur de 

skall utföra uppgiften. Han menar dock inte att chefen skall vara specialist inom det tekniska 

området eller lösa problemen, men han måste ändå ha en så pass god kompetens att han kan 

diskutera kravsättningar. R9 upplever också att han som chef måste kunna filtrera det som är 

viktigt och därmed frigöra tid. Han tycker detta är svårt men tror att det är något som han lär sig 

genom erfarenhet. 

 
5.10.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 

I kompetensutvecklingsväg skulle R9 vilja ha utbildning inom teknik. Detta skulle han kunna 

tänka sig att lära sig själv, genom att studera handböcker. Han känner dock att tiden inte räcker 

till. Som ledare skulle han vilja bli mer effektiv och strategisk. Han känner att detta är nästa steg 

då han fått lära sig mycket om personalhantering. Han skulle vilja få kunskap inom effektiv 

planering, då han anser att de måste bli mer effektiva. R9 berättar att han skulle behöva ett 

verktyg för att kunna prioritera rätt, och ser en chefshandbok som ett bra alternativ för detta. 

Denna skulle kunna hjälpa honom att prioritera rätt och vara ett bra stöd genom att innehålla råd 
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och tips på effektiv planering. Mentorskap är ett annat redskap som respondenten skulle 

uppskatta. Detta är något som han redan har lyft fram, men inte har fått något gehör för. Han 

anser att med hjälp av en mentor skulle företaget ha mer uppsikt över sina nya chefer och kunna 

se till att de blir bra ledare. De skulle också utgöra ett bra stöd för en ny chef och fungera som 

bollplank inför dagliga frågor. Han anser även att det bör finnas en långsiktig plan för 

kompetenserna i företaget. Ytterligare tycker han att när en chef är nyanställd i sin roll så borde 

det finns ett sorts paket som beskriver chefens uppgifter och vad denne ska kunna göra.  

 
”Det borde vara ett paket: Nu är du chef här och då har du de här grejorna du ska 

göra… du ska attestera, och sen kommer lönesättningen vid denna tid och hur det 

går till… Nu är det hela tiden kollegorna runtomkring som man får fråga. De borde 

ha vad skall man säga en introduktionsplan. Det har man ju som chef med nya 

medarbetare då borde det ju va samma sak… Men det är nog HR som ska dra det så 

att det blir samma.” 

 

Han berättar att han i början som chef uppgav en önskan om en uppföljning cirka ett halvår efter 

hans tillträde i denna roll. Han menar att företaget borde ha ett intresse av att följa upp en 

oerfaren och nybliven chef, vilket i sin tur skulle kunna leda till att felaktiga beteenden och 

liknande kan korrigeras i tid. Denna uppföljning har dock inte blivit av. 
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6. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat i relation till vår teoretiska referensram. 

Materialet kommer att presenteras utifrån de teman vi använt oss av i vår intervjuguide. I slutet 

kommer vi även att göra en sammanfattning över våra slutsatser.  

 

6.1 Möjligheter till kompetensutveckling i organisationskulturen  
Utifrån de intervjuer vi genomfört ser vi det som att respondenterna har mycket handlingsfrihet i 

sitt arbete. De tar upp att de själva får bestämma hur de skall utföra uppgiften och nå de mål som 

sätts upp. Den egna kompetensen vägleder dem och de menar att det inte är något som detaljstyr 

dem i deras arbete. De kan exempelvis själva besluta i vilken ordning arbetet skall utföras. I 

enlighet med Nilsen och Högström (1994) är detta något som är positivt för att kunna 

kompetensutvecklas i arbetet. Genom att kunna planera, utföra och värdera sitt arbete skapas rum 

för reflektion, vilket i sin tur främjar kompetensuppbyggandet. Även Ellström (1992) talar om 

handlingsfrihet och dess betydelse eftersom den påverkar i vilken grad individens lärande är av 

det utvecklingsinriktade slaget. Handlingsfrihet har därav stor betydelse i en anställds lärande 

och kompetensutveckling. Även om de personer som intervjuats har mycket handlingsfrihet i sitt 

arbete är det vissa faktorer som styr och begränsar dem. Det som styr arbetet är enligt 

respondenterna det önskvärda resultatet och kravspecifikationen som finns på produkten. Vi kan 

här se att respondenternas arbete verkar ha inslag av vad Ellström (1992) kallar för målstyrt 

arbete, då de själva i stor utsträckning får bestämma hur de skall nå målen. Till viss del tenderar 

dock deras arbete att vara mer regelstyrt. Exempelvis tas produktionslinan upp då den styr vissa 

av respondenternas arbete eftersom de och deras grupper måste följa den. De har dock möjlighet 

att påverka och ändra arbetssättet vid produktionslinan om problem dyker upp. Utifrån Ellströms 

(1992) beskrivning av utvecklingsinriktat lärande kan vi här se att det verkar finnas utrymme för 

att testa nya arbetssätt, vilket gör att det utvecklingsinriktade lärandet gynnas. Det finns dock 

arbetsfunktionsbeskrivningar, körplaner, rutiner och testprotokoll som styr dem i deras arbete.  

 

När det gäller utvärdering av arbetet tas det upp att det är kunden som i slutändan värderar om 

arbetet de utfört tillsammans med sin grupp är bra eller inte. Även testavdelningen och i vissa 

fall den nästkommande avdelningen utgör en väsentlig funktion när det kommer till värderingen 

av respondenterna och deras gruppers arbete. Egen granskning av arbetet tillsammans med 

respektive grupp förekommer också. Även siffror som mäts i förhållande till de uppsatta målen 

kan hjälpa respondenterna att få en förståelse för hur väl de har utfört sitt arbete. Det finns alltså 

olika sätt som respondenternas arbete värderas. Respondenterna nämner sin egen roll, men tar 

även upp att ansvaret kan återfinnas någon annanstans i organisationen. Ansvaret anses också 

ligga externt, hos kunden. Vi ser därmed ingen enhetlig bild över hur respondenternas arbete 

värderas. Enligt vår tolkning är det till viss del inte respondenterna själva som värderar sitt 

arbete. Detta kan enligt Nilsen & Högström (1994) påverka uppbyggnaden av kompetens 

negativt eftersom det inte skapas optimalt utrymme för reflektion. Respondenterna tar dock upp 

att de under de årliga pdp- samtalen diskuterar hur arbetet gått, vilket vi menar kan antas fungera 

utvärderande för respondenterna och på så vis skapa möjlighet till reflektion.  

 

Nilsen och Högström (1994) menar att organisationskulturen har en viktig roll i lärande och 

kompetensuppbyggnad. Personalen behöver stöd i strävan efter att kompetensutvecklas och det 

är väsentligt att kulturen på arbetsplatsen uppmuntrar till kompetensutveckling. Respondenterna 
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tar i intervjuerna upp att det finns människor i organisationen att vända sig till när de stöter på 

problem i sitt arbete. HR- avdelningen, chefer och kollegor är ett bra stöd i deras arbete, liksom 

den egna gruppen. Även fackföreningen kan hjälpa till att stötta vid problem och utmaningar. I 

enlighet med Hansson (2000) är det just vanligt att människor lär sig av varandra på en 

arbetsplats. Att vända sig till hela organisationen och finna de människor som har erfarenhet av 

problemet sedan tidigare tas också upp som en strategi för att hantera problem. Här ser vi hur 

viktigt det är för en mellanchef att skapa kontakter och bygga nätverk, vilket Bolman & Deal 

(2005) belyser som ett inslag i en mellanchefs arbete. Även Keen (1988) tar upp att skapandet av 

kontakter är en viktig del i kompetensbegreppet. Utifrån de genomförda intervjuerna har det 

blivit tydligt att det finns människor runt omkring respondenterna som utgör ett gott stöd vid 

problem och svårigheter. Dessa personer återfinns inte bara i respondenternas direkta närhet, 

utan går också att finna runt om i hela organisationen. Med hjälp av detta kan vi också se att det 

finns utrymme för informellt lärande, något som Nilsen och Högström (1994) menar kan ta plats 

mellan kollegor på en arbetsplats. Det verkar som att det finns öppna dörrar för att ta del av 

varandras kompetens på företaget, vilket belyses på följande vis: 

 
”Utrymme finns alltid, det kan man skapa. Det finns ingen som säger nej här, jag 

skulle aldrig säga nej om någon ville komma in och se hur vi arbetar med datorerna, 

aldrig.” 

 

Det tas dock upp att stödet inom varje avdelning förvisso fungerar bra, men att en så kallad ”vi 

och dom” känsla existerar mellan avdelningarna.  

 

Respondenterna tar upp att kollegor utgör en källa till lärande, då de kan bolla frågor och be om 

hjälp. Detta stämmer överens med vad Hansson (2000) skriver om. Han menar att människor lär 

tillsammans genom att det skapas utrymme för att diskutera och ta emot råd. Detta leder till att 

de anställda delar med sig av sin kompetens till varandra. Detta informella lärande är ofta 

oplanerat och sker inte avsiktligt. I regel är det inte förrän efter reflektion och avslutad aktivitet 

som en individ kan se att händelsen varit lärorik. Möjligheten till reflektion efter utförd uppgift 

ser också Nilsen och Högström (1994) som viktigt i strävan efter att höja kompetensen hos en 

individ. Detta går att koppla samman med vad respondenterna talar om när det kommer till den 

senaste tidens varsel och uppsägningar. Det beskrivs att mycket tid och energi har lagts ner på 

dessa aktiviteter, men att händelsen nu såhär i efterhand har genererat ny kunskap, vilket 

illustreras nedan: 

 
”... nu efteråt har det varit väldigt intressant och man har lärt sig mycket.” 

 

Respondenterna har alltså haft möjlighet att reflektera och dra nya lärdomar av de händelser och 

erfarenheter de gör i sitt arbete som mellanchef. Det informella lärandet kan alltså ske internt, 

inom organisationen, på Cargotec i Lidhult. Nilsen och Högström (1994) tar även upp att detta 

lärande kan ske externt i kontakt med leverantörer, kunder och uppdragsgivare. Detta är också 

något som våra respondenter tagit upp. Kontakten med kunder och leverantörer beskrivs som att 

det kan ge respondenterna förståelse för produkternas användningsområde och fördjupad 

kompetens inom leverantörernas område. Även benchmarking, mässor och besök på andra 

företag tas upp som en strategi till att vidareutveckla sig och erhålla ny kunskap. Insyn i hur 
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andra företag arbetar är enligt Rohlin med flera (1994) viktigt då det kan generera idéer för den 

egna verksamheten och på så vis kan ett effektivare ledarskap utövas.  

 

Både det interna och externa informella lärandet är vad Hansson (2000) beskriver som en av 

grundstenarna i ett lärande samhälle. Individen styr då själv sitt lärande genom att forma och 

söka tillfällen att erhålla kunskap. Detta är ett tillvägagångssätt som också stämmer överens med 

vad respondenterna tagit upp gällande det egna ansvaret för sin kompetensutveckling. Under 

intervjuerna har det dock framkommit en upplevd svaghet i organisationskulturen gällande 

lärandet och kompetensutvecklingen, då respondenterna känner att det är den enskilde individens 

ansvar att se vad och när ny kunskap måste erhållas. Det tas också upp att det upplevs som att 

företaget saknar en tydlig strategi för vart de är på väg, vilket leder till en del onödiga 

diskussioner. I enlighet med Ellström (2004) är dock detta något som gynnar det 

utvecklingsriktade lärandet eftersom mellancheferna måste utveckla och testa nya arbetsmetoder 

för att klara av sina arbetsuppgifter. Även de konflikter och diskussioner som uppstår angående 

organisationens mål kan leda till ett utvecklingsinriktat lärande.  

 

Respondenterna, och främst de som arbetar på produktionssidan, upplever att 

organisationskulturen främjar lärandet genom att chefen är uppmuntrande, lyssnar och planerar 

in kurser. De årliga pdp- samtalen fokuserar också mycket på befintlig och framtida kompetens. 

Utvecklingssamtalet är något som Nilsen och Högström (1994) ser som ett forum där det kan 

fokuseras på en anställds utvecklingsmöjligheter. Pdp-samtalen är något som respondenterna 

uppskattar, då de ser det som ett tillfälle att diskutera sin kompetens och få feedback i sin roll. 

Feedback från chefen är något som också Heilmann (2007) funnit som värdefullt för en 

människas kompetensutveckling. I de nämnda pdp- samtalen diskuteras också nuvarande och 

framtida kompetens, vilket gör att slutsatsen kan dras att dessa samtal är ett bra forum för 

respondenterna att utveckla sin kompetens och därmed sin roll som chef. 

 

Vidare berättar respondenterna att de upplever att, de i sina roller som chefer, får ta ett mycket 

stort ansvar. De får möjlighet att testa många olika områden och utvidga sitt ansvarsområde 

genom att ansvara över fler personer. Detta kan tänkas främja ett lärande hos de anställda då 

arbetet innehåller utmaningar för respondenterna, samtidigt som ingen av dem nämner att de inte 

upplever att de har kontroll över sin situation. Svårighetsgraden har enligt Nilsen och Högström 

(1994) inverkan på hur en person utvecklas och lär sig nya saker på arbetsplatsen. Genom att 

ställas inför nya utmaningar skapas också förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande 

(Ellström, 1992). Den bransch som företaget ingår i främjar också lärande, då branschen tvingar 

dem till utveckling och till att inhämta ny kunskap. Företaget främjar lärande genom att det är ett 

globalt, internationellt företaget. Detta medför att de måste införa nya arbetssätt. Detta stämmer 

överens med vad Sandberg (2004) säger om hur företag numera befinner sig i en allt mer 

konkurrensutsatt tillvaro som ställer krav på kompetensutveckling.   

 

Utifrån vår tolkning finns det möjligheter till informellt lärande i organisationen. Kulturen på 

företaget är därmed inte något avsevärt hinder för kompetensutveckling på företaget. Förutom 

det informella lärandet så finns det även ett formellt lärande som respondenterna har deltagit i. 

Detta lärande är mer synligt än det formella och kunskaper förmedlas i regel genom utbildning 

och teoretiska kunskaper (Nilsen & Högström, 1994). Det är viktigt att se det informella och 
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formella lärandet som komplementära delar i strävan efter att höja en individs kompetens. Utan 

det formella lärandet riskerar det informella lärandet att enbart ge en generell och icke- bestående 

kompetensuppbyggnad (Ellström, 1992). Därmed kan vi se att företaget ur ett lärande perspektiv 

har en stor styrka, då organisationskulturen både främjar ett informellt och ett formellt lärande. 

Respondenterna tar upp att de fått formell utbildning inom arbetsmiljö, ledarskap i form av UGL 

och lean production. Det formella lärandet sker främst genom pdp- samtal, kurser och utbildning. 

Kurser och utbildningar ges i olika regier, exempelvis är Företagshälsovården inblandad i 

kurserna kring arbetsmiljö. De respondenter som arbetar på produktionssidan uppger inte att de 

ser några hinder i att få den formella kompetensutveckling som de önskar, vilket skiljer sig något 

från övriga respondenter. Det har under intervjuerna från tjänstemännens sida dels tagits upp att 

utbildningsmöjligheterna varit låsta den senaste tiden samt att vissa av dem fört fram önskemål 

om kompetensutveckling flera gånger. Önskemål gällande kompetensutveckling inom ledarskap 

som ej har hörsammats trots att det tagits upp ett flertal gånger. Några av de önskemål som ej 

hörsammats kan till viss del bero på att cheferna är nya i sina roller.   

 

De genomförda intervjuerna visar att det finns en öppen kultur på företaget som uppmuntrar till 

informellt lärande. Det finns alltså vissa aspekter i respondenternas arbete som gynnar det 

utvecklingsinriktade lärandet. Exempel på detta är möjligheten att testa nya arbetssätt, reflektera 

i form av pdp- samtal, oklara strategier från företagets sida samt att de själva måste söka den 

kunskap de behöver. I viss mån innehar också respondenterna ett anpassningsinriktat lärande, 

som genom styrmedel som exempelvis produktionslinan leder till regelstyrt handlade. På andra 

sätt är dock respondenternas handlande målstyrt, då de menar att deras egen kompetens vägleder 

dem i arbetet och att det är målet som styr dem. Vidare ger den öppna organisationskulturen 

möjligheter till informellt, men även ett formellt lärande.  

 

6.2 Kompetens i rollen som mellanchef  
Heilmann (2007) har i sin undersökning av mellanchefer kommit fram till att deras roll består av 

flera olika områden. Förutom att ha ansvar för den produkt som produceras har mellanchefen 

också budget och personalansvar. Även i vår studie har det blivit tydligt att mellancheferna intar 

flera olika roller. Att förutom sin roll som mellanchef driva och delta i andra projekt är en vanlig 

beskrivning av respondenternas arbete, särskilt för dem som återfinns på tjänstemannasidan. 

Respondenterna upplever också att de har ett ansvar uppåt mot sina chefer såväl som nedåt mot 

sina medarbetare. Detta tar också Franzén (2004) upp då han menar att en mellanchef innehar en 

central position som medför kontakter både uppåt, nedåt och utanför företaget.  Vidare beskriver 

Mossboda med flera (1998) att en mellanchef har ett dubbelt representantskap i och med att 

denne befinner sig mellan olika nivåer. Detta betyder att det finns förväntningar på chefen från 

både ledningen och medarbetarnas sida. Det här beskriver respondenterna då de tar upp 

svårigheten i att alltid visa en god fasad mot medarbetarna, även om de själva är osäkra på de 

riktlinjer som kommer uppifrån: 

 
”Och det kan vara lite jobbigt att man som chef… alltså som mellanchef då du inte 

får all information men skall stå upp för det som sker i företaget”. 
 

Erfarenhet av arbete inom företaget tas upp som viktigt för att kunna vara en bra mellanchef i 

Cargotec i Lidhult. Denna erfarenhet kan ha erhållits genom att exempelvis tidigare ha arbetat 



 

 

 

35 

som montör i fabriken. Genom detta upplever respondenterna att de har fått förståelse för de 

anställdas arbete, samtidigt som de har vunnit ett förtroende bland medarbetarna. Erfarenhet är 

något som Keen (1988) benämner som en viktig del i kompetensbegreppet. Det är av stor 

betydelse för att det är genom erfarenhet vi människor får möjlighet att reflektera och lära oss 

hur saker fungerar. Även Granberg (2009) menar att förståelse och förtrogenhet är viktigt för att 

en person skall kunna använda sin kompetens och prestera. Genom detta förstår människor hur 

saker hör samman och vilka konsekvenser ett visst handlande får.  Respondenterna har tagit upp 

flera olika kunskaper som är viktiga i deras arbete så som datakunskap, arbetsmiljökunskap, 

språkkunskap, retorik, rättskunskap, kunskap inom personalfrågor, ekonomi, förståelse för hur 

grupper fungerar, psykologi och kunskap inom tekniska områden. Keen (1988) beskriver att 

kunskap är något som vi har ren faktainformation om och som bäst erhålls genom texter eller 

genom verbal kommunikation. Det är viktigt att repetera och öva för att bibehålla sina 

kunskaper. Även Granberg (2009) tar upp vikten av kunskap, då han beskriver det som ett 

verktyg för att kunna utföra något.  

 

Det gäller även att kunna tillämpa dessa kunskaper, det vill säga ha en förmåga att kunna göra 

någonting (Keen, 1988).  Detta går att koppla samman med förmågan att kunna utöva ett 

ledarskap, vilket respondenterna påtalar är en viktig del av deras arbete. En annan viktig förmåga 

som respondenterna nämner är att kunna ta beslut, även på osäkra grunder. De menar att det är 

viktigare att ta beslut, även om de skulle visa sig vara felaktiga, än att inte ta något beslut alls. 

Här blir det tydligt vad Lindgren (2007) tar upp om att en mellanchef måste vara 

handlingskraftig och kunna ta beslut. Respondenterna menar också att det är viktigt att kunna 

hantera gruppen och känna hur de anställda mår, något som de benämner som social kompetens. 

Att motivera, coacha och stödja är enligt de flesta respondenterna viktiga bitar inom detta 

område. Dessa personalmässiga aspekter som respondenterna tar upp går i linje med vad Luthans 

med fleras studie av mellanchefer visar (Bolman & Deal, 2005). Det har där framkommit att en 

del av chefernas arbetstid gick åt till att hantera personalfrågor. Studien visar också att chefer 

som fokuserar på sådana uppgifter anses vara effektiva i sitt ledarskap (ibid). Vidare har Maurer 

och Weiss (2010) i sin studie sett att personalfrågor är en del av chefernas arbete som har behov 

av kontinuerligt lärande. Vi ser här ett samband med våra intervjuer, då det inte bara är de 

relativt nyblivna cheferna som önskar vidareutveckling inom ledarskap. Även de som arbetat 

som chefer under en längre tid har uttryckt en önskan om att lära sig mer inom 

ledarskapsområdet. Ytterliga förmågor som några av respondenterna har tagit upp som viktiga 

för en chef i deras position är att vara lyhörd och lyssna på sina medarbetare, vilket blir möjligt 

genom daglig kontakt. Lindmark och Önnevik (2006) menar att denna dagliga kontakt är viktig 

för att mellancheferna skall kunna lyssna på de behov och tankar som medarbetarna har, vilket i 

sin tur kan främja kompetensen inom gruppen.  Även den kommunikativa förmågan som innebär 

att kunna, tala, presentera, argumentera och entusiasmera är viktigt för en mellanchef enligt 

respondenterna, vilket påtalas extra tydligt:  

 
”Presentera, tala och argumentera, att kunna entusiasmera, coacha folk, delegera 

och sådana frågeställningar tror jag är viktigt i mitt jobb eftersom jag själv rent 

praktiskt inte gör så mycket utan får folk att göra andra jobb.” 

 

Denna retoriska förmåga är enligt respondenterna nyckeln till framgång. Keen (1988) menar att 

det inte är nog med kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna klara av en situation. 



 

 

 

36 

Det är även väsentligt att kunna skapa kontakter och relationer som i sin tur skall leda till 

kunskapsutbyte och påverkansmöjligheter. Just denna förmåga att skapa kontakter förs fram 

under intervjuerna. Att ha ett nätverk omkring sig anses vara en av grundstenarna för att kunna 

utföra arbetsuppgifterna. Detta nätverk gör det möjligt att vända sig till andra människor dels för 

att erhålla ny kunskap och dels för att driva på viktiga frågor. Även Maurer och Weiss (2010) 

trycker på behovet av ett kontinuerligt lärande när det gäller nätverkande för chefer. Bolman & 

Deal (2005) refererar till en studie som också påvisat vikten av att kunna nätverka för att bli 

framgångsrik som chef och kunna klättra i karriären. Det blir i och med detta tydligt för oss att 

skapandet av kontakter är en viktig del för att cheferna skall kunna utveckla och använda sin 

kompetens.  

 

En sista viktig aspekt i kompetensbegreppet är en enligt Keen (1988) en persons värderingar och 

attityder. En person måste vilja ta ansvar för det den utför, ha motivation att utföra uppgiften och 

ha en vilja att göra saker och ting korrekt. För oss är det svårt att på grundval av en intervju tolka 

respondenternas värderingar och attityder. Vi kan därför inte uttala oss om detta, men har upplevt 

att samtliga respondenter har pratat engagerat om sitt arbete och uttryckt en vilja att utvecklas 

som chef. Detta ser vi som ett tecken på att de alla är intresserade av sitt jobb och har en vilja att 

förbättras för att kunna ta ytterligare ansvar i sin roll som mellanchef. Det har under intervjuerna 

också framkommit att det som chef är viktigt att ha en human människosyn, behandla de 

anställda rättvist och inte ägna mer tid åt underställda som de känt längre än andra. Detta lyfts 

också fram som en svårighet, om än en mycket viktig aspekt i ledarskapet. Detta anser vi tyda på 

en viss värdering av hur viktigt det är att ha ett moraliskt förhållningssätt mot sina medarbetare, 

vilket Lindmark och Önnevik (2006) menar är en väsentlig aspekt i att vara kompetent.  

 

Att vara mellanchef på Cargotec i Lidhult kräver flera olika kompetenser. Vi kan se att de 

kompetenser som respondenterna tagit upp tillsammans berör samtliga delar i Keens (1988) 

kompetenshand. Det är därmed viktigt att alla dessa kompetenser samordnas, något som 

Lindmark och Önnevik (2006) menar kräver kraft och energi.  

 

6.3 Kompetensbehov och behov av strategier för kompetens 
Respondenterna uttrycker en vilja att utvecklas inom ledarskapsområdet, de har dock svårt att 

precisera exakt vad de vill utveckla. Samtidigt förs det fram ett behov av att repetera de tidigare 

genomförda kurserna inom ledarskap och arbetsmiljö. Just att kunskaper repeteras och övas är 

enligt Keen (1988) viktigt för att kunskaper skall bli beständiga. Förutom en generell utveckling 

i ledarskapsrollen tar respondenterna upp att de vill ha bättre kunskap inom det mellanmänskliga 

området. Det kan handla om psykologiska aspekter så som exempelvis att förstå hur vissa 

situationer och människor skall tacklas. Det kan även handla om att kunna coacha och motivera 

anställda. Enligt Maurer och Weiss (2010) studie så har det visat sig att inom just detta område 

krävs ständigt kontinuerligt lärande som chef. Det har under intervjuerna uttryckts en vilja att bli 

bättre på det sociala spelet, då förmågan att knyta kontakter ses som en väsentlig del i rollen som 

chef. Det här är något vi tidigare diskuterat utifrån Keens (1988) kompetenshand där kontakter är 

en viktig del för att kunna utnyttja sin kompetens till fullo. Mellanchefen har en central position 

som kräver att denne kan hantera kontakter både uppåt och nedåt inom organisationen, såväl som 

utanför (Lindgren, 2007). För att ses som en framgångsrik chef är också detta nätverksbyggande 

ett viktigt inslag i arbetet (Bolman & Deal, 2005). I och med detta kan vi se vikten av att kunna 
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främja kontakter och bygga nätverk i rollen som mellanchef. Även Maurer och Weiss (2010) har 

funnit belägg för att det är viktigt att som chef kunna nätverka och kontinuerligt uppdatera sitt 

nätverk. Respondenterna tar också upp att de skulle vilja utveckla sin kommunikativa förmåga 

för att kunna argumentera, presentera och få en förståelse för kommunikationsprocessen.  Detta 

är något som Lindgren (2007) menar är en viktig del av en mellanchefsroll då denne måste 

inneha förmågan att kunna kommunicera väl.  

 

Förutom vad respondenterna kallar för ”mjuka aspekter” av ett ledarskap tar respondenterna upp 

att de skulle vilja utveckla sin tekniska kompetens inom sitt specifika arbetsområde. 

Respondenterna påpekar dock att det inte är meningen att de som chefer skall vara experter inom 

området, men de ser den tekniska kunskapen som ett viktig led i att förstå sina medarbetares 

arbetsuppgifter. De menar att det är viktigt att medarbetarna får vara specialisterna inom 

området, samtidigt som mellancheferna själva enbart har en insikt i ämnet för att kunna hjälpa 

till. Detta stämmer väl överens med vad Rohlin med flera (1994) påpekar, då de tar upp vikten av 

att som chef inte går för djupt in i specialistkunskapen utan handla på en generell nivå. Detta gör 

att chefen kan se och uttrycka de viktigaste möjligheterna och problemen som organisationen 

ställs inför. Även Lindgren (2007) menar att för en mellanchef är det viktigare att ha kunskap om 

metoder för handling än att ha djupare kunskaper om ett specifikt ämne. Respondenterna tar 

också upp att de skulle vilja utveckla sina engelskkunskaper då företaget är globalt. Det har 

framkommit att datakompetensen behöver höjas något eftersom de arbetar i många olika nya 

system, samt att problemlösningsmetoden Six Sigma vore bra att lära sig.  

 

Om vi ser på de samtliga aspekterna av kompetensbehov som framkommit vid våra intervjuer 

blir det tydligt att respondenterna önskar att utveckla sina färdigheter, kunskaper och sitt 

kontaktnät. Dessa tre delar ingår i Keens (1988) kompetenshand, och det är därmed tänkbart att 

om respondenterna får utveckla dessa aspekter kommer de att kunna höja sin kompetens.  

 

Idag ser vi att Cargotec i Lidhult vid formell utbildning använder sig av kurser och föreläsningar. 

Respondenterna tar förutom detta upp att de också hade önskat att det fanns en mer handledd 

utbildning för dem som chefer, alltså mentorskap. Nilsen och Högström (1994) menar att just 

mentorskap är ett bra sätt att långsiktligt och tydligt arbeta med introduktion. Detta gäller inte 

bara för nya medarbetare utan också för anställda som bytt befattning inom en och samma 

organisation. Mentorskap anses vara ett bra sätt att främja kompetensen då information sprids på 

ett effektivt sätt och de inblandade blir motiverade samtidigt som organisationskulturen också 

kan bli mer öppen (Granberg, 2009). Denna form av formell utbildning är något som Heilmanns 

(2007) studie visat är vanlig för mellanchefer att använda sig av. Vidare tar respondenterna upp 

att de har saknat en riktig introduktionsplan för dem som chefer. Det finns en sådan plan för 

övriga medarbetare, men samma koncept används inte på mellanchefsnivå. Vi tycker oss därmed 

se att det finns ett behov av en introduktionsplan för mellancheferna, vilket kan göra att de vet 

vad som förväntas av dem och göra dem säkrare i sin roll som nybliven chef.  

 

Respondenterna anser att kompetensutvecklingen idag saknar en röd tråd. I och med detta har 

önskemål om en skräddarsydd utbildning för dem som mellanchefer framkommit under 

intervjuernas gång. De tar bland annat upp att det skulle finnas ett värde i att ha en beskrivning, 

både i allmän och specifik bemärkelse, av vad som de skall kunna göra och vilken kompetens 
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som krävs i rollen som mellanchef. Denna kompetensbeskrivning skulle sedan kunna jämföras 

med deras egen kompetensprofil, vilket skulle leda till att de vet vad de behöver 

kompetensutvecklas inom. Som vi ser det skulle detta bidra till att motverka känslan som 

respondenterna beskrivit av att inte riktigt veta vad det är de behöver kompetensutvecklas inom. 

Då vi tolkar det som att kompetensutvecklingen för flera av respondenterna har skett i avsaknad 

av en röd tråd kan vi se vissa brister eftersom Nilsen och Högström (1994) menar att 

kompetensutveckling skall ses i ett större perspektiv än till den enskilda satsningen. Det spelar 

ingen roll hur bra en enskild satsning är, den leder inte till något värde i längden om den inte 

gjorts utifrån en större helhet.  

 

Det uttrycks även en önskan om ett ledarskapsverktyg. Med hjälp av detta skulle mellancheferna 

kunna få råd och tips på hur de på ett effektivt sätt skall utöva sitt ledarskap. Detta verktyg skulle 

enligt respondenterna kunna vara i form av en så kallad chefshandbok. Vi kan här dra paralleller 

till att arbeta med knowledge management som enligt Mårtensson (2000) handlar om att 

medarbetare skall ha tillgång till varandras kunskaper efter det att en kunskapsinhämtning har 

skett och lagerförts. Cargotec i Lidhult skulle kunna samla in information ifrån chefer och andra 

kunskapskällor och sammanställa den i ett fysiskt dokument. På detta vis skulle kunskap om ett 

effektivt ledarskap kunna delas inom organisationen på ett bra sätt.  

 

Det finns alltså ett flertal områden som respondenterna vill utvecklas inom. Vidare har 

intervjuerna också visat att det finns vissa önskemål om utformningen av framtida 

kompetensutveckling. Respondenterna uttrycker i samband med detta en viss missnöjdhet med 

hur den har varit hittills.  
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6.4 Slutsatser  
 

 

Organisationskulturen och dess inverkan på kompetensutveckling  

 Organisationskulturen påverkar kompetensutvecklingen positivt genom:  

o Stor handlingsfrihet i arbetet då mellancheferna själva får bestämma hur målen 

skall uppnås och i vilken ordning uppgifterna skall genomföras.   

o Stöd finns i form av kollegor, chefer och HR- avdelning och det finns ett öppet 

klimat för att be om hjälp och dela med sig av sin kompetens. 

o Lärande sker genom formell utbildning, pdp- samtal, utmaningar, kollegor, 

leverantörer, kunder, benchmarking och mässor.  

 Organisationskulturen begränsar kompetensutvecklingen genom: 

o Värdering av arbetet sker till stor del av någon annan, som exempelvis av 

sluttesten och kunden. Genom detta begränsas handlingsfriheten och 

möjligheter till reflektion, vilket i sin tur påverkar det utvecklingsinriktade 

lärandet.  

o Arbetsbeskrivningar, produktionslina och önskvärt resultat, vilket styr 

möjligheten att själva planera arbetet. Hämmar reflektionen, arbetet blir 

målstyrt, i vissa fall regelstyrt. 

o Inte alltid hörsammade önskemål om kompetensutveckling eller strategier för 

kompetensutveckling.  

Kompetens i rollen som mellanchef 

 Social kompetens, kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens i form av att kunna 

motivera, coacha, vara lyhörd och lyssna, förmågan att ta snabba beslut och erfarenhet.  

 

 Kunskaper inom teknik, data, engelska, arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och psykologi.  

 

Kompetensbehov och behov av strategier för kompetensutveckling 

 Vidarutveckla ledarrollen, fördjupning inom tekniska områden, engelska, data, 

arbetsmiljö, arbetsrätt, Six Sigma och kommunikation. 

 Skräddarsydd ledarskapsutbildning, mentorskap, chefshandbok, kravprofil över 

kompetens, kontinuerlig uppdatering av redan genomförda kurser och 

introduktionsplan.  
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7. Diskussion och slutsats 
Nedan kommer vi att besvara vårt syfte att undersöka kompetens och kompetensutveckling på 

mellanchefsnivå genom att svara på våra frågeställningar. Vidare kommer vi att föra en 

diskussion om aspekter som kan ha påverkat vårt resultat och analysen. Vi kommer även att ge 

förslag på framtida forskning.  

7.1 Vad ger organisationskulturen för möjligheter till kompetensutveckling?  
En av de frågor vi har ställt oss är vad organisationskulturen ger för möjligheter för 

kompetensutveckling av de mellanchefer vi valt att studera. Resultatet visar att respondenterna 

befinner sig i en organisationskultur som i huvudsak möjliggör kompetensutveckling för dem, då 

det finns mycket handlingsutrymme för cheferna. De har dessutom på många sätt möjligheter att 

själva påverka utförandet av sina arbetsuppgifter och vägen till de redan på förhand uppsatta 

målen. Samtidigt råder det delad mening om utvärderingen av arbetsuppgifterna. Vi kan också se 

att det finns forum för feedback och reflektion för cheferna i deras roll genom de pdp- samtal 

som årligen genomförs. Både dessa och samtal med underställda skapar tillfälle att reflektera 

över tidigare prestation och utveckling i framtiden. Genom handlingsfrihet när det kommer till 

utförandet av arbetsuppgifter kan vi se att det utvecklingsinriktade lärandet gynnas i viss mån på 

arbetsplatsen. Studien visar också att respondenterna har ett visst mått av anpassningsinriktat 

lärande i form av regelstyrt och målstyrt handlande.  

 

Vidare tolkar vi det som att respondenterna har ett gott stöd omkring sig i organisationen. Det 

finns kollegor, chefer och en HR- avdelning till hands om respondenterna behöver stöd och 

hjälp. Förutom dessa individer som finns i respondenternas direkta närhet finns det också 

möjlighet att vända sig till andra i hela organisationen, så som personer i ledningsgruppen och 

fackförbund. Respondenterna har i och med detta stöd möjlighet att lära av varandra internt i 

organisationen. Respondenterna beskriver hur de uppsökt kollegor för att bolla idéer och ta del 

av varandras kunskaper genom ett så kallat informellt lärande. Detta lärande kan enligt 

respondenterna också ske externt genom kontakten med leverantörer, kunder och andra företag. 

Att ett lärande kan ske utanför organisationen är enligt litteraturen fördelaktigt då nya 

infallsvinklar kan komma till godo i den egna verksamheten. I och med att det finns möjligheter 

till ett informellt lärande ges respondenterna möjlighet att själva styra och forma sitt lärande och 

sin kompetens.  

 

Vi kan identifiera vissa upplevda hinder i organisationskulturen, då det beskrivs att det upplevs 

ligga för mycket ansvar på de själva när det kommer till bedömningen av att ny kunskap skall 

uppsökas och erhållas. Ytterligare framförs det att respondenterna upplever att det saknas en 

tydlig strategi för vart företaget är på väg, vilket hindrar lärandet för dem. Även om 

respondenterna uppfattar detta som något negativt kan vi se att detta skapar möjligheter för ett 

utvecklingsinriktat lärande, då de får klara av nya och okända situationer. Det är tänkbart att den 

svårighet som respondenterna känner inför avsaknaden av tydliga strategier också går att koppla 

samman med deras position som mellanchefer. Både litteraturen och respondenterna för själva 

fram svårigheten i att befinna sig i denna mellanposition och stå upp för beslut som tas i 

företaget, trots att de själva inte innehar all information.  
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Även den yttre kontexten i form av den bransch som företaget befinner sig i påverkar lärandet 

hos respondenterna. Genom att förändringar ständigt sker runt omkring företaget ställer det krav 

på deras egen kompetens. Att ställas inför utmaningar är också en aspekt i deras arbete som leder 

till lärande. Förutom möjlighet till informellt lärande ser vi också att det finns möjligheter till ett 

formellt lärande för respondenterna, i form av kurser och utbildning. En blandning av dessa två 

lärandetyper är viktigt för att skapa en beständig och djupgående kompetensuppbyggnad. Det är 

ofta genom de tidigare nämnda pdp- samtalen som initiativ till formell kompetensutveckling tas. 

Dock har respondenter tagit upp att den formella utbildningen varit stillastående den senaste 

tiden, samt att de inte fått gehör för vissa framförda önskemål om utbildning inom ledarskap. Vi 

kan här se att organisationskulturen i viss mån brister i att tillvarata de anställdas önskemål om 

kompetensutveckling.  

 

När det kommer till analys av och diskussion kring vårt resultat anser vi det viktigt att hålla i 

minnet att de respondenter vi intervjuat i vissa fall har olika chefer, samtidigt som de också 

befinner sig på olika avdelningar i organisationen. Detta kan påverka upplevelsen av hur 

organisationskulturen ger möjligheter till lärande. Vidare kan vi se att de nedskärningar och den 

globala lågkonjunktur som företaget har befunnit sig i har påverkat respondenternas upplevelse 

av organisationskulturens möjligheter till lärande. Om vi skulle genomföra samma studie om ett 

år är det möjligt att resultatet skulle kunna bli annorlunda då den ekonomiska tillvaron kan ha 

förändrats. Därmed ser vi att reliabiliteten har påverkats.   

 

7.2 Vad för kompetens anser mellancheferna att deras tjänst kräver av dem? 
I vår studie har vi även undersökt vad för kompetens mellancheferna anser att deras tjänst kräver 

av dem. Vi har kommit fram till att som mellanchef på Cargotec i Lidhult innehar de flera olika 

roller som kräver kompetens inom olika områden. Det har blivit tydligt för oss att vissa 

respondenter vid sidan av sitt chefskap också driver och är delaktig i projekt. Detta torde kräva 

av dem att de måste ha förmåga att prioritera, delegera och vara flexibla i ännu större grad än 

övriga respondenter. Respondenterna trycker på att det är viktigt att ha tidigare erfarenhet av 

området som deras medarbetare arbetar inom. Som vi ser det kan detta eventuellt grunda sig i att 

respondenterna har arbetat inom företaget under lång tid innan de erhållit sin nuvarande roll som 

chef. Det är möjligt att om vi intervjuat någon som inte hade denna erfarenhet hade personen inte 

lagt så stor vikt på detta. Vidare anser respondenterna att de behöver kunskaper inom olika 

områden, som exempelvis data och arbetsmiljö, för att vara kompetenta som mellanchefer. Att 

vara lyhörd, kunna motivera och att kunna hantera en grupp lyftes också fram som viktiga 

förmågor, det vill säga den sociala kompetensen värderades högt. Att kommunicera väl anses 

vara en viktig kompetens av mellancheferna, då deras arbete innehåller delar som har med 

kommunikation att göra. Kommunikationen kommer också väl till användning när det gäller 

byggandet av nätverk, vilket lyftes fram som en av de allra viktigaste aspekterna för att lyckas 

som chef.  

 

Vidare kan vi utifrån våra resultat inte se någon avsevärd skillnad i vad respondenterna anser att 

de behöver för kompetens, oavsett om de befinner sig på olika avdelningar och inom olika 

områden på företaget. Det spelar alltså inte någon större roll om respondenterna är chefer över 

medarbetare i produktionen eller över tjänstemän. Vi tror inte att nedskärningarna och den 

globala lågkonjunkturen har påverkat respondenternas syn på sin egen kompetens avsevärt 
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mycket. Generellt sett behöver dessa mellanchefer säkerligen de beskrivna kompetenserna, dock 

bör graden av hur mycket de behöver använda kompetenserna skifta beroende på vilken situation 

företaget befinner sig i. Vidare upplever vi att även om en av oss har praktiserat på företaget har 

vi ingen större erfarenhet av denna typ av verksamhet. Denna avsaknad av förförståelse kan ha 

gjort att vi missat vissa väsentliga delar av vilka kompetenser som kan krävas av mellanchefer 

inom en industri. Men utan denna förförståelse kan vi också se att vi varit öppna och inte färgade 

av egna förutfattade meningar och egna upplevelser av området.  

 

7.3 Vad för kompetens anser mellancheferna att de saknar eller vill utveckla? 
Förutom att ta reda på vad för kompetens mellancheferna anser att de behöver i sin tjänst, ville vi 

också se hur deras nuvarande behov av kompetensutveckling ser ut. Vi har kommit fram till att 

samtliga respondenter skulle vilja utvecklas inom ledarskapsområdet. När det kommer till exakt 

vad inom detta område som de ville utveckla upplever vi att vissa av dem hade svårt att precisera 

vad. Det har dock framkommit att en del respondenterna vill bli bättre på att motivera och 

coacha sin personal. Även den kommunikativa förmågan har tagits upp som ett område att 

utvecklas inom liksom förmågan att nätverka. Förutom dessa aspekter inom ledarskapet tar de 

även upp utvecklingsområden såsom engelska, data och Six Sigma. Några av dem tar vidare upp 

att de skulle vilja fördjupa sig inom det specifika, tekniska område de arbetar i. Vi ser det som att 

det finns ett visst behov av formell utbildning inom vissa kompetensområden. Alla har inte lyft 

fram samma delar, vilket vi tror kan bero på att det finns individuella skillnader mellan cheferna. 

Vi tror dels att människor rent generellt har olika förutsättningar för att lära, liksom att de bär 

med sig olika kunskaper och erfarenheter. Detta sammantaget torde enligt oss påverka 

respondenternas olika behov av kompetensutveckling. Vi relaterar detta till vad vi tidigare skrivit 

om att respondenterna har arbetat i företaget under olika lång tid och olika avdelningar.  

 

7.4 Vad tycker mellancheferna att det behövs för strategi från företagets sida 
för att kompetensutveckling skall vara givande? 
För att kompetenssatsningar skall fungera optimalt krävs det att kompetensutveckling inte ses 

som enskild insats. Vi har därför ställt oss frågan vad respondenterna har för önskemål om 

strategier för kompetensutveckling av mellanchefer på företaget. Generellt sett ser vi det som att 

respondenterna inte tycker att det finns någon riktigt röd tråd i den kompetensutveckling som 

varit. Vissa har givit uttryck för en önskan om en mer uttalad kompetensstrategi för dem som 

mellanchefer. Önskemål om en introduktionsplan för chefer i deras roll har lyfts under 

intervjuerna, och även vikten av ett mentorskap. Ytterligare stöd för att kunna bli effektivare 

chefer skulle enligt respondenterna kunna utgöras av ett verktyg, vilket förslagsvis skulle kunna 

vara en chefshandbok. Som vi ser det finns det en viss avsaknad av strategi när det kommer till 

kompetensutveckling av mellanchefer på företaget. Vi kan tänka oss att denna avsaknad till viss 

del beror på att samtliga respondenter före de erhöll dessa ledarpositioner har arbetat inom 

företaget. Karriärutvecklingen har kommit som ett naturligt steg i deras anställning. Från 

företagets sida har det kanske glömts bort att även om personen har god kännedom om företaget 

behöver de ny kompetens och stöttning i deras nya roll.   

 

I och med att vi anser att vi har besvarat våra frågeställningar uppfyller vi vårt syfte att 

undersöka kompetens och kompetensutveckling på mellanchefsnivå. Vi anser att vi kan 

generalisera resultatet till just denna arbetsplats, då vi intervjuat nio av 10 mellanchefer. Dock så 
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kan vi inte generalisera resultatet till mellanchefer i andra delar av Cargotec, eller mellanchefer i 

andra företag. Hade vi istället för en kvalitativ studie genomfört en kvantitativ hade vi kunnat nå 

ut till fler personer med olikartade befattningar inom Cargotec i Lidhult och därmed kunnat 

genrealisera resultatet till hela organisationen. Vi tror dock inte att vi hade fått en så djupgående 

studie om vi hade valt ett annat förfaringssätt. Vi kan se att vår förförståelse från 

Arbetsvetenskapliga programmet påverkat val av litteratur, då vi till stor del använt oss av 

författare som vi är bekanta med sedan innan. Hade vi inte haft denna förförståelse hade studien 

eventuellt blivit annorlunda.   

 

7.5 Förslag till framtida forskning 
Med den här studien anser vi att vi har synliggjort vissa behov som finns gällande 

kompetensutveckling och strategier för mellanchefer på Cargotec i Lidhult. Kanske kan det vara 

så att mellanchefer på företag känner en viss otillfredsställelse när det kommer till de strategier 

som används för deras kompetensutveckling? Kan det vara så att mellancheferna i sina positioner 

ofta glöms bort och inte får sina behov tillgodosedda gällande kompetensutveckling? Vi anser att 

det finns mer att undersöka när det kommer till detta område, och ser därför att det skulle vara 

intressant och värdefullt att även studera andra organisationers mellanchefer i detta avseende. 

 

Framtida forskning skulle också kunna vara att se kompetens och kompetensutvecklingen i ett 

vidare perspektiv och undersöka alla nivåer i företag och inte bara mellanchefsnivå. Genom att få 

kunskap om allas perspektiv kan företag arbeta med att få en gemensam syn och strategi för 

kompetensutveckling av alla medarbetare. Om en sådan studie skulle ta plats på Cargotec skulle 

det material som framkommit i denna uppsats kunna användas. De skulle då kunna jämföra dessa 

mellanchefers upplevelse och syn på kompetens och kompetensutveckling med högre 

ledningsnivåer inom företag skulle en djupare förståelse nås kring ämnet. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej,  

Vi är två studenter som läser sista året på Arbetsvetenskapliga programmet vid Högskolan i 

Halmstad. Som avslutning på vår utbildning skall vi nu skriva en uppsats inom det 

arbetsvetenskapliga området. Detta uppsatsarbete sker i samarbete med Cargotec Sweden AB i 

Lidhult och vi har tillsammans med personalchef Joakim Stierna kommit fram till att vi skall 

undersöka hur cheferna ser på sin egen kompetens och därmed få förståelse för hur 

kompetensbehovet kan se ut hos chefer. Förhoppningen från både vår och personalavdelningens 

sida är att detta skall kunna utgöra ett underlag för framtida kompetensutveckling av cheferna på din 

arbetsplats. Vi kontaktar därför alla som innehar denna position på Cargotec Sweden AB i Lidhult 

för att vi skulle vilja ta del av era erfarenheter av att vara chef.  

Vår förhoppning är att kunna genomföra individuella intervjuer från och med den 14 april till den 

28 april. Vi beräknar att varje intervju tar cirka en timme. Självklart är vi flexibla och kan anpassa 

oss efter vad som passar dig då din medverkan är värdefull för oss.  

Du kommer att vara anonym i vår uppsats och det kommer i texten inte framgå att just du har 

deltagit.  

Vi ser fram emot att träffa dig och ta del av dina erfarenheter! Vi kommer att ringa dig om en vecka 

för att vid intresse boka in ett möte.  

 

Med vänliga hälsningar 

Hillevi Moberg och Maria Olsson 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Hillevi Moberg        Maria Olsson 

hilmob07@student.hh.se                  xao5maol@student.hh.se 

Tel: xxx                    Tel: xxx 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 

Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat på Cargotec? 

 Hur länge har du jobbat i den här positionen? 

 Hur rekryterades du till denna tjänst? 

 Vad har du för utbildningsbakgrund?  

 

Arbete & Organisationen (Förutsättningar för kompetensuppbyggnad) 

 Skulle du kunna beskriva vad din tjänst huvudsakligen innebär? 

 Hur många har du ansvar över? 

o  Upplever du att det är lagom många? 

 Får du själv bestämma hur du och din grupp ska utföra arbetsuppgifter? 

 Vem bestämmer om det arbete som utförs är rätt och riktigt? 

 Uppmuntrar organisationskulturen att du som chef lär dig nya saker och i så fall hur? 

 

Kompetens 

 Kan du ge exempel på hur du hanterar problem och vem du vänder dig till om du behöver 

hjälp? 

 Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete som chef? 

 Vilken kompetens anser du behövs för att vara en bra chef i din position?  

 Hur går du tillväga när du behöver lära dig något nytt? 

 Vilka uppgifter upplever du som svåra att hantera? 

 Hur upplever du att du förändrats under din tid som chef? 

 Vilka händelser/situationer anser du varit värdefulla för din utveckling som chef? 

 På vilket sätt fortsätter du att utvecklas i din roll som chef?  

Kompetensbehov 

 Finns det arbetsuppgifter som skall utföras som man inte kan gå kurs för att lära sig?  

 Vad har du gått för kompetensutveckling och hur har du upplevt den?  

o På vems initiativ gick du kompetensutvecklingen? 

 Är du delaktig kring de beslut som rör din egen kompetensutveckling? 

o På vilket sätt? 

 Anser du att du behöver kompetensutvecklas inom något område? 

o Vilket och varför? 

 Hur skulle du kunna bli en ännu bättre chef än du är idag?  

 


