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Sammanfattning

Erfarenhetsåterföring är ett sätt för organisationer att bygga upp värdefull erfarenhet.

Detta sker genom att ta tillvara den kunskap som organisationen kontinuerligt bygger

upp.

Lärande kräver förutsättningar i form av att en lärande miljö måste skapas för

organisationens medlemmar. Lärandet skapas på individnivå och detta överförs till ett

organisatoriskt lärande. Lärande på individnivå är en förutsättning för att organisationen

ska ha lärande. Lärande kan resultera i olika förändringsbeteenden såsom bara ändrat

handlande till en mer omfattande förändring, såsom nya bruksteorier, normer och

principer.

Hur sker erfarenhetsåterföring från ett företags egna ledarerfarenheter, genomförda

ledarutvecklingar och ledarrekryteringar ? Den erfarenhetsåterföring som sker kan vara

av skiftande karaktär formell / informell eller tydlig / otydlig vid första anblicken.

Denna uppsats omfattar en fallstudie. Denna fallstudies resultat är att

erfarenhetsåterföringen är till stor del centraliserad och av indirekt karaktär, såsom

medarbetarsamtal och personalenkäter. Vissa delar är dokumenterade i rutiner i form av

kvalifikationsprofiler, rekryteringsrutiner mm, medan huvuddelen ej är dokumenterad.

Vi har också konstaterat att arbeta med erfarenhetsåterföring är individberoende och

därmed ingen självklarhet utan kräver ett aktivt ledarskap i organisationen. Olika hinder

förekommer varför denna process kräver medvetenhet och engagemang på alla nivåer

inom organisationer. Processen bör styra och styras för att nå en överensstämmelse med

verksamhetens övergripande planer.
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Abstract

 Knowledge transfer in to the organisation is a valuable method to build up experience.

This is done by taking charge of the knowledge that is continuously built up within the

organisation.

Learning environmental is a prerequisite for individual learning. The learning is created

on individual base but is transformed to an organisational learning. Individual learning

is necessary in order to get an organisational learning. Learning can result in changed

acting but also in changed use of norms and principles.

How is the knowledge transfer from company leader experiences, leadership

developments and leadership recruitment performed ? By the first sight the experiences

that are transferred back in to the organisation can be formal / informal, clear / unclear.

This composition is a case study. This case study result shows that knowledge transfer

to a large extent is centralised of indirect character such as appraisal discussions and

employ surveys. Some parts are documented routines such as qualification profiles and

recruiting procedures but the main part is not documented. We also found that

knowledge transfer is depending on individuals and for that reason active leadership of

the organisation is required. Due to occurrence of different obstacles this process needs

consciousness and engagements at all levels in the organisation. The process needs to be

controlled and control in accordance to the major planes in the organisation.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Som bakgrund för denna uppsats ligger vårt intresse i hur kompetens bidrar till ett

företags skapande och säkerställande av framtida konkurrenskraft. Vår föreställning är

att kompetens är en konkurrenskraft för att företag skall skapa sig positionen som ledare

inom ett segment. Detta framtida önskade läge ser vi som ett företags vision med dess

koppling till företagets affärsidé. Vi kommer i vår uppsats att se på

erfarenhetsåterföringsprocessen vid ledarrekrytering, ledarutbildning och den erfarenhet

ledare inom organisationen erhåller. Hur används denna nyvunna kompetens ? Vi avser

att undersöka ett företag, detta genom att göra en fallstudie.

1.2 Vår erfarenhet och förförståelse

Som inledning beskriver vi den process som vi ämnar undersöka och som är vår

föreställning / förförståelse om erfarenhetsåterföring i organisationer, med en sådan

storlek att de har separata enheter för rekrytering och utbildning. Därmed skilt från det

operativa ledarskapet.

Figur 1 Författarnas egna modell över erfarenhetsåterföring

Organisatoriskt
handlande

Rekrytering av
ny kompetens

Utbildning av
befintlig kompetens

Användandet av
befintlig kompetens

Ny kunskap
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Erfarenhetsåterföringen enligt vårt synsätt, bygger på att aktiva ledare i en organisation

bygger upp erfarenheter som är värdefulla för organisationen att ta tillvara. Likaså den

kunskap som organisationen i form av ledare, rekryteringsansvariga och

utbildningsansvariga bygger upp i och med rekryteringsprocesser och utbildnings-

aktiviteter. Detta tror vi har ett värde för övriga företaget att ta del av. För att

erfarenhetsåterföring ska ske krävs att organisationen tar till sig den nya kunskapen och

handlar i enlighet med den. Erfarenhetsåterföring antar vi vara organisationsunik i

hänseende på formaliseringsgrad, innehåll, tidsaspekter, involverade funktioner etc. De

kommande punkterna är hänförbara till vår egen modell på hur vi tror att ett flertal

organisationer är uppbyggda. Detta är en inledning, men beskrivs tydligare i

referensramen.

1.3 Organisatoriskt sammanhang

Hur passar vår modell in i det organisatorisk sammanhanget och hur kopplas den

samman med kompetens och vision / affärsidé ? Vår föreställning är att företaget har en

affärsidé, en vision och tydliga mål. För att uppnå detta utformar organisationen en

verksamhetsstrategi, d.v.s. hur man tänker uppnå sina mål / visioner. Vårt antagande är

att verksamhetsstrategin innehåller kompetens som en delstrategi, en s.k.

kompetensstrategi som beskriver behovet av olika kompetenser över tiden.

Kompetensstrategin påvisar ett kompetensbehov ställt emot befintlig kompetens. Detta

resulterar i ett identifierat kompetensbehov. Kompetensbehovet måste sedan säkerställas

genom tillförande av kompetens till befintlig personal eller genom nyrekrytering. Att

erhålla kompetens genom konsulter, allianser, licenser, patent etc. kommer inte att

hanteras i denna uppsats.

Det är i detta sammanhang vi ser vår modell (Figur 1, författarnas egna modell över

erfarenhetsåterföring) och beskriver den kunskap som erhålls, benämnt  ”ny kunskap” i

modellen. Det är om denna nya kunskap används, d.v.s. om organisationen tar till sig

den vunna kunskapen och handlar i enighet med denna kunskap som

erfarenhetsåterföring sker. Det krävs både en ny kunskap och ett handlande i enighet

med den nya kunskapen.



Peter Detterberg, Hans Melldén, 2002-06-10

När det organisatoriska lärandet / handlandet sker, antar vi att det påverkar den

befintliga ledarens agerande, utbildningsaktiviteter av befintlig ledare samt rekrytering

av nya ledare. Den kan även antas påverka organisationens kompetensstrategi på en mer

övergripande nivå alternativt på ett mer övergripande sätt.

Figur 2 Författarnas modell för erfarenhetsåterföring av rekrytering, utveckling och

lärande i ett organisatoriskt sammanhang.
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1.4 Kompetens

Vi upplever att kompetens är ett allt mer fokuserat och använt begrepp. Nya

kompetensbehov hos produktföretag krävs p.g.a. ett allt större tjänsteinnehåll. Ett ökat

användande av ny teknologi såsom IT etc. kräver nya kompetenser. Vad menas med

kompetens ? Definitionerna av begreppet kompetens är många och hur man mäter

kompetens det finns det lika många tolkningar av ? Gemensamt är dock att ett flertal

författare definierar kompetens som ett komplext begrepp och beskriver det i form av en

sammansättning av bl.a. kunskap och erfarenheter. Då kompetens är ett mångtydigt

begrepp väljer vi att använda Ellströms definition som kortfattat definierar kompetens

såsom, ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation

eller kontext.” (Ellström, sid. 21, 1997) Vår föreställning är också att företag fokuserar

och prioriterar vissa delar av de kompetensområden man är verksam inom.

1.5 Kompetensutnyttjande / -utveckling

Att all kompetens finns tillgänglig och ingen komplettering behövs kan vara relevant på

kort sikt men detta anser vi dock vara mindre troligt i ett längre perspektiv p.g.a. t.ex.

personalomsättning och teknikutveckling. Vi menar därmed att kompetensutveckling

behövs. Ett gap finns eller kommer att finnas inom en framtid för företaget. Detta

”tomrum” måste fyllas. Det som vi menar med utveckling vill vi dela i två delar. Först

det vi kallar underhåll som mer kan karaktäriseras i form av utbildning / fortbildning,

arbetsrotation etc. där företagets individer mer eller mindre kontinuerligt erhåller den

kompetensutveckling de behöver för att kunna behålla sin befattning. Det är också för

att möjliggöra att de kan ta nya befattningar inom företaget (högre hierarkiskt alt. större

ansvarsområde). Detta sker i form av interna och / eller externa aktiviteter. Den andra

delen består av att befintlig kompetens inom företaget utnyttjas och framkallar därmed

ett lärande, erfarenheter kan skapas härifrån. En kompetensutveckling som vi klart vill

skilja från underhåll av kompetens då den ställer krav på att kompetens utnyttjas

kontinuerligt i ett längre perspektiv.
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1.6 Rekrytering

Som det tredje alternativet finns rekrytering av ny kompetens vilket förutsätter att

kompetensen finns tillgänglig för rekrytering. Viss kompetens utvecklas endast inom ett

företag, s.k. företagsspecifik kompetens, vilket kan vara positivt ur konkurrenssynpunkt

men också belastning då det kräver utbildning inom företaget. Likaså skapas viss

kompetens tillfälligtvis i t.ex. projekt som kan få kort livslängd inom en organisation.

Till detta ser vi att utbudet av kvalificerad arbetskraft varierar med flera faktorer, såsom

geografiska skillnader i världen, men också att Sverige som land har skillnader

beroende på geografisk placering.

Tidsaspekten kan få en betydande roll då det tar tid att erhålla rätt kompetens till sin

organisation liksom utbud respektive efterfrågan av kompetens. Viktigt att poängtera

blir därmed att vi i vissa fall har en betydande andel av kompetensen som inte är möjlig

att rekrytera externt. Kompetens måste också, som vi beskrev i förra stycket, utvecklas

internt i organisationen.

I rekrytering inkluderar vi de många aktiviteter i företag och organisationer som stöttar

personalrekryteringen, såsom olika sorters annonsering, identifiering av potentiella

kandidater till själva rekrytering för specifik befattning. Till befattningar upprättas ofta

också specifika kompetenskrav och kandidater mäts med hjälp av så kallade

”assessments” där sökanden ställs inför olika sorters prov och tester. Hur är dessa

kopplade mot egna erfarenheter, har man tagit tillvara t.ex. egna ledares kunskaper /

erfarenheter ?

Frågor blir aktuella att ställa sig såsom, ställs kraven på individer mot tänkt specifik

befattning, är tanken på ”senare” positioner d.v.s. den rekryterade är tänkt att utvecklas

inom organisationen för t.ex. en ledarbefattning, eller är den en kopia av vad

konkurrenter söker, då kravprofilen som söks inte är klart definierad.
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1.7 Underhåll av ledarkompetens

Underhåll av ledarkompetens krävs för att anställda ska kunna växa i sina respektive

roller och eller ta nya större roller. Karriärvägar som stöttas av utbildningar eller rättare

sagt av en kontinuerlig vidareutveckling. Ser man till ledarutveckling inom

organisationer förekommer det ofta så kallade ledarutvecklingsprogram, dessa sker ofta

i flera steg. Program utformas för att stötta företagets idéer såsom ”trainee-program”,

andra företagsanpassade program etc. Hur bygger dessa på egna erfarenheter, har man

tagit tillvara t.ex. egna ledares kunskaper / erfarenheter ?

1.8 Organisatoriskt lärande

Som sista del i det organisatoriska sammanhanget vill vi beskriva det organisatoriska

lärandet eller ”organisatoriska minnet” som ska samla upp det lärande som åstadkoms

genom utnyttjandet av kompetens, underhållet av kompetens liksom anskaffningen av

kompetens. Ett lärande som ska åstadkommas i organisationen och inte bara hos

enskilda individer. Detta lärande antar vi påverkar organisationen och därmed behovet

av kompetens, men också anskaffning av ny kompetens och underhåll av befintlig

kompetens.

Denna uppsats fokuserar specifikt på ledarkompetens och det organisatoriska lärande

som erhålls genom utnyttjande av ledarkompetens, underhåll av ledarkompetens samt

vid rekrytering av ledarkompetens. Orsaken till att valet föll på ledarkompetens är att vi

antar att det är en av de viktigaste kompetenserna som många företag fokuserar på och

ser som betydelsefullt för att nå sina mål / visioner. Betydelsefull då den påverkar i stort

sett alla företagets aktiviteter.
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1.9 Problemdiskussion

Hur sker då erfarenhetsåterföringen ? Medvetet och / eller omedvetet i företaget ? Hur

formaliserad är processen ? Vad är det som återförs ? När sker det återföring ? Vem är

det som återför och till vem ? Hur upplevs återföringen i olika delar av företaget ?

Vilken effekt åstadkommer denna feed-back ?

Vid en andra tanke uppenbaras att det borde finnas något sorts samband mellan de

aktiviteter som finns vid utnyttjande, underhåll samt rekrytering av ledare. Ett samband

som kan vara mer eller mindre planerat och tydligt. De olika aktiviteterna skulle kunna

ses som olika steg i företagets ”kompetensutvecklingsprocess”. Till detta kommer att

rekryterings- och utvecklingsprocessen sannolikt har ett behov av att kontinuerligt

uppdateras och utvecklas beroende på olika orsaker såsom förändringar i befattningars

kravprofil, nya idéer om metodik, ny teknik etc. Här vill vi dock betona det

reflekterande och lärande som skapas i och med rekrytering och utveckling i

organisationen. Hur tar man tillvara den kunskap man bygger upp genom åren hos

organisationens medarbetare ?

Utnyttjande av ledarkompetens sker genom att personer agerar ledare och leder andra

inom och eventuellt utanför företaget. Något som kan förväntas vara svårt att ”lära sig

på skolbänken”. Vårt antagande är att mycket erfarenhet och lärande skapas i

ledarskapets utövande. Hur fångas dessa erfarenheter upp ? Tar organisationen hand om

dem ?

Detta är ett problem som vi tror allt fler organisationer ställs inför allt oftare. Vi tror att

detta är ett problem som bör intressera företagsledare, chefer och personalansvariga och

andra med liknande ansvarsområden.
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Figur 3 Författarnas egna modell över erfarenhetsåterföring

1.10 Problem

Hur sker erfarenhetsåterföring från företagets egna ledarerfarenheter, genomförda

ledarutvecklingar och ledarrekryteringar till ett organisatoriskt lärande och hur användas

det till kommande ledarutbildningar och ledarrekryteringar ?

1.11 Syfte

Syftet är att i en fallstudie beskriva processen för erfarenhetsåterföring inom ett företag

m.a.p. ledarutveckling (ledarutnyttjande / utbildning) och -rekrytering. Detta för att
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2. Metod

2.1 Vetenskapligt synsätt, metodval

Det finns idag två etablerade huvudinriktningar inom vetenskapen, positivism och

hermeneutik (Holme, Solvang 1997). Positivism härstammar från den

naturvetenskapliga grenen och kan ses som den mer ”exakta vetenskapen”, då den

kännetecknas av verifierbarhet och lagbundenhet. Genom positivismen formas en

hypotes som sedan genom empirisk prövning testas. En begränsning i positivismen är

att det är omöjligt att separera teori och observation. (Patel & Davidsson, 1994, sid. 24)

Positivism söker i praktiken den absoluta sanningen och avser att exakt och objektivt

mäta kvantitativa uttryck. Hermeneutik är enligt Holme och Solvang (Holme, Solvang

1997) positivismens raka motsats och är en form av tolkningslära där man inte söker

den exakta objektiva sanningen utan avser att tolka värderingar och avsikter, med inslag

av subjektivitet från respondent och den som håller i undersökningen.

Hur påverkar våra förkunskaper vår analys och val av metod och ämne ? ”Förståelse är

ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Med förståelse menas att vi inte uppfattar

verkligheten enbart genom våra sinnen. Det som förefaller vara rena sinnesintryck

innehåller i själva verket en god portion tolkning.” (Thurén, 1991, sid 53) Detta då

området är svårt att generalisera och att mäta utan att det blir en tolkning av resultatet.

Ett citat till som kan tala om varför vi valt den metod vi valt är att ”…den mänskliga

existensen kan tolkas och förstås genom språket. Moderna hermeneutiker menar att man

också kan tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa på samma sätt

som man tolkar språkliga utsagor och texter.” (Patel & Davidsson, 1994, sid.25)
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2.2 Ansats

I denna uppsats har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden för datainsamling

och ett hermeneutiskt synsätt. Detta då vi ser erfarenhetsåterföring som en social

process och vi önskar få en djupare förståelse för dess struktur och sammanhang. Den

kvalitativa forskningsprocessen innehåller ett stort mått av flexibilitet och dynamik och

ger möjlighet till ett stort utrymme för variationer (Backman, 1998, sid. 50). Ibland

pågår flera moment samtidigt i en stark interaktion, varför de inte kan separeras från

varandra. I den traditionella forskningsprocessen är observation, analys och tolkning

klart åtskilda. Detta är en klar skillnad mellan den traditionella och kvalitativa

forskningsprocessen.

Som första modell har vi valt den kvalitativa forskningsprocessen av Backman

Figur 4 Den kvalitativa forskningsprocessen. (Backman sid. 50, figur 4:2)
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Som i alla processer inleder vi arbetet med en fråga. Frågan i den kvalitativa processen

härrör ofta från en praktisk eller tillämpad situation. Det rör sig ofta om ”hur” och

”varför” frågor liksom vår frågeställning.

Till detta kommer vårt litteraturgranskningsmoment där syftet är att ge en översikt av

tidigare insamlade kunskaper inom området, visa på betydelsen av ett problem, ange

forskningsfronten, indikera problem (kunskapsluckor, motsägelser, brister), vara till

hjälp vid problemformulering, precisering och definition av begrepp, ge metodiska

uppslag, visa olika slag av databehandling, ge olika tolkningsalternativ samt ge ett

historiskt perspektiv.

Valet av analysenhet visar hur avgränsningen mot det författaren tänkt att undersöka

sker. Vår analysenhet är ett svenskt företag.

Det kvalitativa paradigmet omfattar inte en ren extern eller objektiv verklighet.

Observation eller ”avläsning” av verkligheten är en mera komplicerad process. Detta då

den är beroende av oss författare som är i sig tolkande. (Backman, 1997)

Det finns dock problem med t.ex. litteraturgranskningsmomentet. Författaren själv kan

ge uttryck för sina egna åsikter, fördomar och förutfattade meningar. Därmed kan

författare befästa sådant som andra forskare inom området gjort. Detta leder till att nya

viktiga insikter ”tappas” bort. Likaså är det viktigt att vi inte bara letar efter saker och

ting som bekräftar våra egna fördomar (Holme, Solvang, 1997). Därför kompletterar vi

med Holme och Solvangs modell för kvalitativ forskningsprocess. Då främst med den

normativa delen för våra socialt grundade fördomar.

Det är en hermeneutisk spiral som består av, förberedande förståelse / fördom >

tolkning > ny förståelse (Holme, Solvang, 1997, sid. 95-98). Den består av två cirklar,

en kognitiv och en normativ. Sett till uppsatsens upplägg består den kognitiva cirkeln av

förberedande förståelse av datainsamling om det undersökta företaget samt dess

arbetssätt och av fakta inom området. Det fortsätter med en empirisk studie i form av

intervjuer / prövning, slutligen analys av resultatet och ny fördjupad kunskap.
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Den andra cirkeln, den normativa, beskriver vårt lärande i form av uppfattningar som

prövas och i tolkningen värdemässigt korrigeras.

Figur 5 Den kvalitativa forskningsprocessen (Holme, Solvang 1997, sid. 96, figur 6.1)

Vår slutsats ska ses som en början på nästa varv i den hermeneutiska spiralen för att

finna ytterligare förståelse för att kunna gå vidare med nya studier liksom förändringar i

arbetssätt.

Vi vill beskriva vår ansats som en fallstudie i form av tvärsnittsstudie, då ett nuläge

kommer att beskrivas. Begränsad mängd tillgänglig sekundärdata leder till ett större
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2.3 Datainsamlingsmetod

Det finns olika typer av datakällor för att finna den information man söker. Primärdata

är data som vi själva samlar in med hjälp av olika tekniker och inte finns att tillgå

tidigare, d.v.s. informationen är specifik och unik just för vår undersökning.

Sekundärdata är data som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat

sammanhang och med ett annat syfte än för den undersökning som nu är aktuell.

Sekundärdata kan bl.a. utgöras av extern information som finns i offentliga och

kommersiella databanker, olika tidningar, journaler och forskningsrapporter.

(Christensen, 1998, sid. 46-49) Vi har valt att främst använda primärdata, med

sekundärdata som förförståelse i denna studie

I den kvantitativa processen formuleras problemet eller frågan innan datainsamlingen

påbörjas. Den insamlade datan kan härmed leda till att nya problemställningar eller

kompletterande observationer. Under den kvalitativa strategin sker problem- och

frågeformuleringen ofta samtidigt och under datainsamlingen. Vårt fall liksom ofta i

kvalitativ forskning startade processen med breda och vaga formuleringar. Dessa blev

sedan allt mer preciserade och tydliga. Tekniken leder till en tydligare

problemformulering.  Datainsamlingen och fråga / problem är starkt förknippade med

varandra.

Likaså sker stora delar av analysen under datainsamlingsmomentet. Analysmomentet är

det som brukar vara svårast i en kvalitativ forskningsprocess. Uppgiften är att komma

bortom det ibland rent triviala och partikulärt deskriptiva för att fånga en helhetsbild

med ibland viktiga underliggande orsaksmekanismer, menar Backman. (Backman,

1997)
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2.4 Analysenhet

Det är möjligt att göra en undersökning på en hel målpopulationen, det vill säga

genomföra en totalundersökning (Christensen, 1998, sid. 86-95) men det är oftast

alldeles för tidskrävande och kostsamt. Därför väljer man oftast att göra ett urval ur

målpopulationen. Vårt problem och syfte är utgångspunkten för valet av urval.

Enligt Christensen (Christensen, 1998) finns det två olika typer av urval,

sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att varje

respondent eller enhet väljs slumpmässigt och har en känd chans att komma med i

urvalet. Ett icke sannolikhetsurval innebär att respondenternas chans att bli utvalda inte

kan förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt.

Det vi väljer att studera är ett större svenskt företag. Detta för att det är de som vi tror

arbetar och har kunskap om de frågor vi vill undersöka. Vi tror inte att företag med färre

anställda än ett par hundra fokuserar på frågor av det slag som intresserar oss och som

kan ligga till grund för vår undersökning. I och med att det är en kvalitativ studie anser

vi inte urvalet som kritiskt.

2.5 Tillvägagångssätt

Vi beslutade oss för att undersöka Vattenfall Service Syd. Efter kontakt med dem där vi

presenterade syfte, tilltänkt tillvägagångssätt och önskemål om vad vi ville undersöka

fick vi kontaktpersoner för att komma vidare. Det företag som representerar primärdatan

har valts godtyckligt utifrån författarnas egna preferenser.

Datainsamlingen av primärdata har genomförts i form av intervjuer. Dessa vill vi

beskriva som formella då vi påverkat intervjun med i förväg (delvis) planerade frågor

men ostrukturerad då vi hade frågor med öppna svarsalternativ. I dessa processer ingår

oftast forskaren själv. En felaktig uppfattning är att det oftast är lätt att genomföra

kvalitativa studier. Observationer och intervjuer ställer ofta stora krav på dem som

genomför dem utifrån ett kvalitativt perspektiv. Det bör finnas en hög medvetenhet om

att felkällor kan förekomma.
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Ett antal frågor skapades som underlag till intervjuerna. Respondenterna tog också del

av frågorna för att kunna förbereda sig före intervjuerna. Detta för att vi ville ha viss

struktur på svaren i våra intervjuer. Det ska dock påpekas att en kvalitativ undersökning

kräver flexibilitet varför alla frågor ej kunnat planerats i förväg. (Holme, Solvang 1997)

Vi har valt att spela in intervjuerna men också att föra stödanteckningar i samband med

intervjuerna och direkt efter intervjuerna skrivit ned dem i punktform. Detta för att

minimalt påverka respondenterna. Intervjuerna har varit strukturerade på så sätt att vi

valt vilket frågeområde vi vill fråga om samt att vi i förhand skickat ut dessa frågor till

våra respondenter. Personerna inom företaget har varit befattningshavare med god insikt

i rekrytering, utbildning och ledarskap. Inhämtande av sekundärdata har skett i form av

litteraturstudier / artiklar. I den kvalitativa ansatsen väljs inte intervjupersoner ut efter

behovet av generalisering. Här väljs intervjupersonerna ut efter behovet av insikt och

ökad förståelse författarna har för ämnet.

Intervjufrågor: se bilaga 1

2.6 Deltagare

Enligt Backman väljer den kvalitative forskaren naturliga betingelser samtidigt som

försökspersoner utses. Eventuella behandlingar eller oberoende variabler inträffar

spontant i den naturliga kontexten, och är inte arrangerade av någon försöksledare.

Äktheten i det man får fram är viktigare än behandling och kontroll. (Backman, 1998)

Det kvalitativa perspektivet söker likheter och / eller skillnader mellan individer i olika

avseenden. Individen är sin egen kontrollgrupp i tiden menar Backman (Backman,

1998, sid. 54). Individen jämförs med sig själv vid olika tidpunkter. Det finns ingen

uppgjord och bestämd design i det kvalitativa förhållningssättet.
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Vi valde att undersöka ett företag som heter Vattenfall Service Syd AB, som är ett

entreprenadföretag inom Vattenfallkoncernen. Företaget är ett ganska nytt företag och

har endast funnits några år. Det skapades i mitten av 90-talet. Detta när Vattenfall blev

bolag och en koncern bildades. Organisationen är platt vilket ger korta beslutsvägar.

Företaget har sitt huvudkontor i Trollhättan. Här fick vi kontakt med personalchef Harry

Claesson. Han var vid en första telefonkontakt där vi klargjorde vårt mål och syfte med

uppsatsen intresserad av att hjälpa oss med vår uppsats. Vidare hjälpte han oss att få

kontakt med ytterligare en person inom organisationen som var kunnig inom vårt

intresseområde. Därefter sände vi våra intervjufrågor till dem. Efter att de satt sig in i

frågorna bestämde vi gemensamt intervjutider. Båda personerna är män och har

befattningen personalchef (Harry Claesson) och strategisk planerare (Kjell Persson). Vi

har även intervjuat en facklig organisation (SIF:s ordförande Clas-Inge Hagdahl) för att

få en kompletterande bild i vår analys. Vi anser att de personer både till antalet och sin

profession har kunnat bidraga med den information vi behöver till vår analys.

Figur 6 Organisationsstruktur Vattenfall Service Syd AB
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2.7 Bearbetning / analys / tolkning

Tolkningsmomentet är integrerat med tidigare moment, dvs. observations- och

analysmomentet. Det är med andra ord tre moment som genomförs integrerat med

varandra. Författaren har en insikt i vad vederbörande är ute efter. Detta kan förklaras,

tolkas, tydas eller revideras under resans gång. Allt sammanvägs och leder till en slutlig

helhets beskrivning och förståelse. Tolkningsmomentet avser att ge mening och

innebörd åt observationerna och kräver därför kunskap, insikt, sensitivitet och ibland en

viss intuition, enligt Backman (Backman, 1998, sid. 55).

2.8 Rapportering och dokumentation

Processen avslutas med rapport. Den kvalitativa rapporten har dock ingen mall, inga

rekommendationer att följa när det gäller rapportering och dokumentation.

2.9 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten i undersökningen är beroende av om det finns några systematiska eller

slumpmässiga fel och skevheter som förekommit vid informationsinsamlingen. Det

gäller att kritiskt granska materialet så att en tillräcklig grad av reliabilitet och validitet

nås, eller för oss en nivå vi upplever som god för vår undersökning. Enligt Holme och

Solvang bestäms reliabiliteten av hur noggrant informationen bearbetas. Vidare säger de

att validiteten är beroende av vad vi mäter.

2.9.1 Validitet

Validiteten är en viktig parameter och är i kvalitativa undersökningar av mindre

problem än i kvantitativa undersökningar. Dock är det viktigt att konsekvent använda

samma syfte, frågeställningar, metod och ämne som vi från början tänkt. Validiteten

kännetecknar att vi mäter det vi avser att mäta så vi kan mäta våra frågeställningar.

”Validitet innebär att man verkligen undersökt det man vill undersöka och inget

annat.”(Thurén, 1991, sid. 22)
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En strukturerad intervju med öppna svarsalternativ har använts för att minimera risken

för att styra utfallet i en felaktig riktning. Frågorna är utskickade i förväg för att ge

respondenterna tid till förberedelse och därmed möjlighet till att sätta sig in i

problemställningen samt fråga om något är oklart i problemställningen. För att nå högre

validitet har personerna som intervjuats av oss ansetts som sakkunniga inom området.

2.9.2 Reliabilitet

Vid kvalitativa och tolkande studier är det mycket svårt att uppnå en hög reliabilitet.

Respondenter påverkas av såväl intervjuarens som sin egen sinnesstämning och som i

sättet att uttrycka sig. Syftet med kvalitativa studier är att man ska få en bättre förståelse

och då kommer ju inte den statistiska representativiteten i fokus (Holme, Solvang

1997). För att kunna kalkylera med viss reliabilitet, åligger det vetenskapsmannen

(författaren) att dokumentera tillvägagångssättet och att visa att kategorierna använts på

ett konsekvent sätt (Silverman, 2000, sid. 188).”Inte sällan menar man med reliabilitet

att en mätning vid viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. Ett

problem i detta sammanhang är att man då förutsätter ett statiskt förhållande. Med ett

symboliskt interaktionistiskt synsätt utgår man snarare från att vi hela tiden deltar i

processer. Då kan vi snarare förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter.” (Trost,

1993, sid. 66)

En viktig parameter är att vi valt att få hjälp av ett företag som i stor utsträckning är

vana att arbeta med denna typ av frågor som vi valt att belysa. Detta antar vi som ett

positivt bidrag till reliabilitet. Vi har hela tiden dokumenterat vårt tillvägagångssätt samt

att intervjufrågorna löpt i samma ordningsföljd. För att inte vara ledande eller att det på

annat sätt skulle ligga någon värdering i frågorna har vi strävat efter att om möjligt

minimera de egna värderingarna i frågorna. Detta för att om möjligt stärka reliabiliteten

i vårt arbete ytterligare. Dock kunde inte varje intervjusituation vara den andra lik till

100%. Detta beroende på omständigheterna runt om kring varje intervjuperson. Som

respondent har man ej samma referensram, samt att respondenterna kan ha tolkat

situationen olika vid intervjutillfällena. Detta kan leda till att vår tolkning kan bli skev

mot vad själva verkligheten egentligen är.
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Det finns inga tolkningar som är identiska med verkligheten och vi tolkar bara

respondenternas tolkning av verkligheten. Det som stärker tolkningen av intervjuerna är

att vi båda deltagit i varje intervju och är överens om tolkningen utav intervjuerna.

Genom att genomföra intervjuerna hos företaget, med sakkunniga personer, som själva

valt intervjutid tror vi oss nå bättre repeterbarhet. Eftersom respondenterna själva valt

tiden för intervjun förväntade vi oss att respondenterna tagit det hela på större allvar och

kunnat avsätta tillräckligt med tid före och till intervjuerna. För bättre reliabilitet

kommer resultaten från respektive intervju ställas mot varandra för att identifiera

eventuella större avvikelser.

2.10 För- och nackdelar med vald metod

Eventuella nackdelar med kvalitativ fallstudie, i jämförelse med kvantitativ studie, typ

surveyunderökning, som vald metod är att respondent-företaget kan vara mycket olikt

andra företag vilket leder till att möjligheten till att generalisera blir låg. Faktorer som

organisationsstorlek och privat / offentlig organisation anser vi med stor sannolikhet ha

betydelse för generaliserbarheten därmed att liknade förutsättningar kan ge olika svar.

Den kvalitativa metoden ger mer möjlighet till följdfrågor och påverkan av eventuellt

bortfall blir minimalt. Likaså blir det en lärande process med konkretare och tydligare

innehåll för varje intervju. Negativa effekter kan vara att vi påverkar respondenter och /

eller ställer ledande frågor. Det finns även risk för att en öppen intervju tenderar att inte

ha full koncentration på problemställningen utan avvika från huvudsyftet.

Vi har dock valt denna metod, då vi tror på ett bättre resultat genom att få en djupare

dialog med sakkunniga inom området. Vi vill heller inte styra allt för hårt och på så sätt

få en felfokusering.
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3. Referensram

3.1 Kriterier och föreställningar om referensram

Då ämnet handlar om erfarenhetsåterföring tror vi att kompetens är utgångspunkten för

våra studier. Detta ser vi som mätverktyget i vår studie. Vi avser att studera ledare och

anser därav vikten att definiera ledarskap ur ett svenskt perspektiv. Vilka kompetenser

definierar ett svenskt ledarskap ? Detta vill vi försöka belysa. Därefter anser vi att

teorier om kompetensutveckling och rekrytering speglar aktiviteter för att åstadkomma

förändringen i en organisations kompetens. Själva problemställningen med

erfarenhetsåterföring tror vi kan definieras och studeras utifrån teorier om lärande och

lärprocesser. Dessa teorier anser vi vara basen för uppsatsen och ska hjälpa oss att svara

på möjligheter och svårigheter avseende på erfarenhetsåterföring i en organisation.

3.2 Kompetens, kvalifikation och kompetensutveckling:

3.2.1 Inledning

Som grund för kompetens, kvalifikation och kompetensutveckling har vi valt

nedanstående definitioner i denna uppsats. Dels skiljer vi på begreppen kompetens och

kvalifikation, där kompetens (formell kompetens / faktisk kompetens) utgår från

individen medan kvalifikationer (efterfrågad kompetens / den kompetens som arbetet

kräver) utgår från uppgiften och de krav som ställs på individen.

3.2.2 Definitioner av kompetens

Kompetens är knappast möjligt att definiera på ett enda distinkt sätt, eftersom begreppet

har en mångtydig betydelse och i viss mån är öppet i sin natur (Nielsen & Högström,

1996, sid. 7). Nielsen & Högström har definierat kompetens i form av fyra meningar.
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(1) Kompetens är ett samspel mellan olika egenskaper, färdigheter och förmågor.

(2) Kompetens är inte enbart kunskap.

(3) Utnyttjad kompetens = faktisk kompetens.

(4) Kompetens förutsätter potential för utveckling. (Nielsen & Högström, 1996).

Dalin uttrycker det i form av en hand där varje finger representerar en del av den totala

kompetensen.

(1) Attityder,

(2) Kunskaper

(3) Färdigheter

(4) Erfarenhetsbaserad insikt

(5) Nyttjande av andras kompetens. (Dalin, 1997)

Då kompetens är ett mångtydigt begrepp väljer vi att använda Ellströms definition som

mer sammandraget definierar kompetens såsom, en individs potentiella

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. (Ellström, 1997)

Detta kompletterat med Dalins beskrivningar av kompetens på företagsnivå “ Företagets

förmåga att använda den anställdes samlade reella kompetens i arbetet mot uppställda

mål” (Dalin, 1997, sid. 18).

3.2.3 Definition av kvalifikationer

Ellström  beskriver kvalifikation som den kompetens , som objektivt krävs på grund av

arbetsuppgifternas karaktär, och / eller som formellt eller informellt efterfrågas av

arbetsgivaren. (Ellström, 1997)
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3.2.4 Definitioner av kompetensutveckling

Exempel på definitioner av kompetensutveckling på individnivå är att ”Attityder,

kunskaper, färdigheter, erfarenhetsbaserad insikt och förmåga att använda andras

kompetens utvecklas i förhållande till nuvarande arbetsuppgifter och organisationens

gemensamma liv” (Dalin, 1997). Vi har dock valt att använda Ellström som beskriver

det som en sammanfattande beteckning på alla de olika typer av planerade åtgärder ,

som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kompetens / kvalifikationer på den interna

arbetsmarknaden. (Ellström, 1997)

Figur 7, En föreställningsram för kompetens / kvalifikation, utbildning och lärande i
arbetslivet Ellström 1997, sid 15, figur 1

Teknologi-
strategi

Kompetens-
utvecklings-

strategi

Utbud
av

kvalifikationer

Efterfrågan /
krav på

kvalifikationer

Intern arbetsmarknad

Inre kontext:
•  Mål / strategi
•  Teknik
•  Organisation
•  Människor

Yttre kontext:
ägarförhållande, marknadsposition, arbetsmarknad,
utbildning, demografi, ideologier och värderingar
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3.2.5 Krav och taxonomi

Kvalifikationskrav är till stor del en social konstruktion (Ellström 1997) vilket kan ge

skillnader mellan bland annat efterfrågad kompetens och den kompetens som

arbetsuppgifterna kräver. Att klart definiera de kvalifikationskrav som en befattning

kräver systematisk arbets- / uppgiftsanalys (Ellström 1997). Ett exempel på

vetenskaplig systematik för beskrivning och analys av detta finns beskrivet nedan.

Taxonomi för beskrivning och analys av yrkeskvalifikationer:

1. Uppgiftsrelaterade kvalifikationer:

§ Psykomotoriska kvalifikationer eller manuella färdigheter (t.ex. fingerfärdighet,

handlag)

§ Kognitiva kvalifikationer såsom kunskaper och intellektuella färdigheter.

§ Sociala kvalifikationer (t.ex. ledarskaps- eller kommunikationsförmåga)

2. Ideologisk-normativa kvalifikationer

§ Affektiva kvalifikationer (t.ex. attityder, värderingar, motivation)

§ Personlighetsrelaterade kvalifikationer (t.ex. noggrannhet, flit, snabbhet,

pålitlighet)

3. Utvecklingsinriktade kvalifikationer.

§ Förmåga att identifiera behov av, initiera och genomföra en yrkes- och

verksamhetsutveckling vad gäller t.ex. kvalitet, produktivitet eller arbetsmiljö.
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3.3 Ledarskap

Svenskt ledarskap har enligt Beckérus och Edström genomgått ett doktrinskifte

(Beckérus och Edström, 1998). Bakgrunden är att vi gått mot en högre grad av

internationell miljö, mer dynamisk marknad, flexibel teknologi, kortsiktiga krav på

avkastning, mer existentiella behov och värderingar. Detta har påverkat den ledarstil

som utvecklats i Sverige och vi har fått en ny typ av management. Det är en successiv

utveckling som påskyndas av omvärldens utveckling. Doktrinen sammanfattas i tre

perspektiv och ses som de mest avgörande i skillnaden mellan gammal och ny doktrin:

De tre perspektiven är:

• Affärstänkande; Affären sätts i centrum och vi går från att organisationerna har haft

ett produktionsinriktat tänkande till att de måste ha ett affärsinriktat tänkande med

större fokus på kunden.

• Människosyn; Human kapitalet ökar i betydelse i förhållande till realkapitalet.

Människors förmåga, engagemang och skicklighet måste mobiliseras och tas tillvara

på.

• Ledarskap; Nyckelord som kompetensmobilisering och kompetensutveckling

tillsammans med ledning genom idéer istället för instruktioner. (Beckérus 1988)

Affärstänkandet blir med detta doktrinskifte i centrum och måste stödjas av ledarskapet

och dess värderingar. Det handlar om delegering av ansvar och befogenheter genom att

gå från hierarkisk organisation till ”öppna arenor för dialog” liksom central

beslutsprocess till lokal handlingsfrihet (Beckérus 1988). Stabernas specialistkunskap

decentraliseras till de olika operativa enheterna eller organiseras i serviceenheter med

uppgift att stödja snarare än styra (Beckérus 1988).

”Den skandinaviska modellen baseras på samarbete mellan arbetsgivare, anställda och

politiker (Bjerke, sid 227-249, 1998)”. Den roll som fackföreningar och staten har haft

för utformning av avtal, uppgörelser etc. genom åren har för Sverige spelat en stor roll i

landets utveckling liksom synen på Sverige. Exempel på detta är järntriangeln

(Czarniawska, 1998) med facket, staten och arbetsgivarna.
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Att vissa personer sätter sin prägel på ledarstil kan vara en del i påverkan. En annan del

som vi vill nämna är den utveckling som sker av ledare inom olika typer av

managementutbildning. Vilka konstruktioner som uppträder i olika program kan

givetvis variera. Jörgen Sandberg beskriver i ”Osynlig företagsledning” Institutet för

företagsledning (IFL) som ett exempelvis har utbildat mer 30 000 högre chefer sedan

1969 (Sjöstrand, 1999).

IFL´s konstruktioner av företagsledning innehåller i olika grad de olika dimensionerna;

Affärsmannaskap, personligt ledarskap och humanistisk grundsyn (Sjöstrand, 1999),

vilket vi anser kan jämföras med de tre perspektiv Doktrinskiftet beskriver;

Affärstänkande, Människosyn och Ledarskap.

3.4 Perspektiv på kompetensutveckling

Organisationers handlande liksom kompetensutveckling kan ses utifrån flera olika

perspektiv. Vi förhåller oss och tolkar händelser olika i en organisation på grund av t.ex.

intressen som står på spel, vanetänkande och inarbetade föreställningar. Dalin beskriver

fyra perspektiv.

(1) Det strukturella perspektivet, som betraktar organisationer som “rationella system”,

som arbetar för att förverkliga de officiella målen.

(2) Det humanistiska perspektivet som inriktar sig på den enskilda människans bidrag i

organisationen och på samspelet mellan de människor som utgör denna.

(3) Det politiska perspektivet ser på organisationer som en skådeplats för intresse-

motsättningar och konflikter.

(4) Det symboliska perspektivet betraktar det som händer i en organisation som

symboler för betydelsen bakom handlingarna. (Dalin, 1997, sid. 20).
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Även Ellström har också fyra perspektiv på kompetensutveckling som vi anser, främst

med avseende på de två första perspektiven, till stora delar överensstämma med Dahlin:

(1) Tekniskt – rationella perspektivet bygger på rationalistiska föreställningar om

organiserad verksamhet  som medvetet planerade med (verktyg) för att förverkliga

huvudmannens intressen och mål.

(2) Humanistiska perspektivet som bygger på en organisk syn, vilket innebär en stark

betoning av organisationen som informellt system samt en betoning av

organisationsmedlemmarnas behov av gemenskap, delaktighet och självförverkligande.

(3) Konflikt – kontrollperspektivet som utgår från antagandet att motsättningar och

konflikter mellan olika parter och aktörer i en organisation är grundläggande för

organisationers sätt att fungera.

(4) Institutionellt perspektiv med synen på organisationer som institutioner snarare än

som verktyg att utnyttjas efter huvudmannens / ledningens fria vilja. Verksamheterna

ses som resultatet av en institutionaliseringsprocess, d.v.s. de får över tid ett egenvärde

oberoende av deras faktiska ändamålsenlighet med avseende på organisationens

officiella mål. (Ellström, 1997)

Vi avser att använda det tekniska och humanistiska perspektivet. Detta för att vi vill i en

begränsad fallstudie identifiera agerande som kan hjälpa oss att beskriva

respondentföretagets syn på kompetensutveckling. Vi anser också att Dahlins och

Ellströms teorier kompletterar varandra, varför vi har valt att se dem som en helhet.

Övriga perspektiv anser vi behöva en större studie för att kunna analyseras.
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3.5 Rekrytering

De arbetsgivare som framstår som attraktiva kommer att lättare kunna knyta

arbetskraften de behöver till sig. Ur arbetssökandens perspektiv leder detta till att man

har ett större utbud att välja mellan när man söker arbete. (Rekryteringshandboken,

Svenska Dagbladet 1990)

I rekrytering ingår flera olika moment såsom identifiering, sökning, urval med

intervjuer, assessments etc. och avslutas med anställning. Vi visar här exempel på delar

av en rekryteringsprocess och vissa teorier och modeller i rekryteringsförfarandet.

3.5.1 Identifiering

Hur fungerar då en identifiering ? Här beskrivs några punkter kort.

(1) Analys av vilken arbetskraft som behövs. Svårt att bedöma om man inte skall ersätta

en specifik person, men nödvändigt för att vara rustade inför framtiden.

Förutsättningarna för att kunna göra detta är väldigt skiftande. Det skullen kunna antas

bero på en mängd specifika förutsättningar.

(2) Kravspecifikation (kvalifikationskrav) av behovet, d.v.s. så att rätt person anställs

från början. Detta är en oerhört svår del av rekryteringen och man hamnar inte alltid rätt

från början. Att rekrytera är att skapa förutsättningar för organisationens framtid. Det är

viktigt i rekryteringen att finna en person som uppfyller både de arbetsmässiga kraven

och de för den omgivande miljön.

(3) Internrekrytering eller externrekrytering ? Internrekrytering kan vara en möjlighet

för organisationen att tänka om. Kan internrekrytering vara en lösning att för täcka

behovet inom organisationen ? Problemet är då att rekryteringsbehovet kanske bara

byter avdelning. Ofta kan dock internrekrytering vara att föredra, därför att de bäst

lämpade ofta finns i den egna organisationen. (Rekryteringshandboken, Svenska

Dagbladet 1990)
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3.5.2 Sökning

Sättet att söka varierar från organisation till organisation, men utgångspunkten är

kvalifikationskraven som kan vara nerskriven eller bara finnas i ”tanken”.

Kvalifikationskraven som framställs för tjänsten som skall tillsättas matchas mot om det

eventuellt finns några interna kandidater till tjänsten. Det är viktigt att man först beaktar

den interna potentialen och ger chans till intern befordran. Finns inte kompetensen

innanför det egna företagets väggar måste man vända sig utanför organisationen.

Exempel på sökvägar är

(1) Annonsering i dags- och fackpress, via arbetsförmedling, via mässor här avgör

kravprofilen vart man vänder sig i första hand. Alternativet är

(2) Headhunting, d.v.s. att man direkt vänder sig till lämpliga kandidater. Detta sker

oftast med hjälp av rekryteringsföretag och med hjälp av det sökande företagets

kravspecifikation. Detta är ett alternativ till annonsering.

De ansökningar som inkommer genomgår en administrativ process, där

mottagningsbekräftelse skickas ut till de sökande. Därefter startar en intern process och

behandling av ansökningarna. De granskas och grupperas efter om de uppfyller

baskraven för tjänsten. Därefter kallas de intressantaste personerna till intervju och

eventuella tester. (Rekryteringshandboken, Svenska Dagbladet 1990)

3.5.3 Urval och tester

Som urval används många olika metoder och varianter av metoder. Vanliga metoder är

först och främst själva ansökningshandlingarna som ger en första beskrivning och urval

av de sökande. När intervjuer görs är det viktigt att ha klart för sig vad man skall

bedöma och hur man bedömer personen som intervjuas. Detta kan vara svårt om inte de

tidigare processerna gjorts ordentligt. Det innebär att vi antar att kvalifikationskraven är

en viktig del i anställningsförfarandet för att resten av processen skall vara effektiv.
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Vissa befattningar kräver också att de intressantaste kandidaterna efter intervju får

genomgå vissa tester. Det kan vara allt ifrån andra kunskapstest till läkartester och

fysiologiska tester. Vanligt är också grupp / personlighetstester, tester med avseende på

förmågor eller s.k. personlighetstester. Metoder som grundas på teorier såsom bl.a.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) denna metod baserar sig på C.G. Jungs teorier om

psykologiska typer. MBTI kategoriserar folk i 16 olika personlighetstyper. Baserat på

vilket sätt individen tar till sig och tolkar och förklarar information. Individer

identifieras såsom introverta eller extroverta, förnuft eller intuition, tanke eller känsla

och dömande eller förstående. Dessa kombineras sedan till de 16 olika karaktärerna.

(Smither, 1998)

Detta kan vidareutvecklas till olika teamroller enligt t. ex. Belbins syn. Belbins

identifiering av 8 stycken olika teamroller:

§ Implementer; konservativ och plikttrogen

§ Coordinator; lugn, självförtroende och kontrollerad

§ Shaper; översänd och utåtriktad

§ Plant; individualistisk, seriös och oortodox

§ Resource investigator; utåtriktad, entusiastisk, nyfiken och kommunikativ

§ Monitor evaluator; sober, strategisk, ”nykter” och förståndig

§ Team worker; socialt inriktad, ganska mild och känslig

§ Completer; omsorgsfull, metodisk, samvetsgrann och orolig

(Belbin, 1993, sid. 107)

Ett komplement till resten av anställningsförfarandet är referenstagning. Denna syftar

till att få kompletterande uppgifter, få bekräftelse eller dementi om de resultat som

framkommit i den egna processen.

Introduktion av den nyanställde i organisationen och i dennes nya arbetsuppgifter är en

viktig del i anställningen. En ny medarbetare skall känna sig välkommen och få en

positiv början på sin anställning. Det är ju så att den nyanställde har vissa förväntningar

och dessa måste uppfyllas för att en så god start som möjligt på sin nya arbetsplats

(Rekryteringshandboken, Svenska Dagbladet)
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3.6 Lärande

3.6.1 Förutsättningar för lärande

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

individens samspel med sin omgivning (Ellström 1997, sid. 67). Enligt Dalin så skall en

lärande organisation vara en arbetsplats med möjlighet till lärande och utveckling.

Dessa möjligheter skall vara goda och möjliga att utnyttja. Det skall finnas rikligt med

utmanande arbetsuppgifter och tydliga resultatmål. Medarbetare stimuleras till att ta

chanser och säger ja till nya utmaningar. Det gäller att lära sig av misstagen som görs.

Alla medarbetare ställer upp för varandra och ingen tjänar på att hålla inne sina åsikter.

Erfarenheter som är både bra och dåliga rapporteras regelbundet, erfarenheter följs upp.

Det gemensamma intresset för alla är ett bättre resultat för organisationen. Konflikter

som uppkommer tacklas som konflikter. Arbets- och lärmiljön är föremål för gemensam

reflektion, kritik och förändring. Det utvecklar sig åt rätt håll när uppgifterna tjänar

meningsfulla mål i organisationen och samtidigt är anpassade till individers intressen,

behov och ambitioner. (säger en del om hur kompetens och individers kunnande

utnyttjas på ett rättmätigt sätt.) (Dalin, 1986)

Några bakomliggande faktorer framhålls dock speciellt i litteraturen såsom att

arbetsuppgifternas utformning påverkar möjligheterna till lärande i arbetslivet, d.v.s.

lärandepotentialen är beroende av viss komplexitet i arbetsuppgifterna liksom graden av

autonomi-kontroll och organisatoriska förutsättningar. För låg komplexitet kan leda till

t.ex. enformighet, försämrad intellektuell förmåga medan för hög komplexitet kan leda

till försämrad prestation och stress. Graden av autonomi-kontroll är individens

handlingsfrihet i form av att tolka och påverka formuleringen av arbetsuppgiften

(tolkningsutrymme) samt välja metod för att lösa uppgiften (handlingsutrymme) och /

eller värdera uppnådda resultat. (Ellström, 1997, sid. 81). Nielsen och Högström ser

förutsättningarna på liknade sätt som Ellström med handlingsfrihet i arbetet och

arbetsinnehåll men kompletterar med organisatoriska förutsättningar för

kompetensutnyttjande och potential för kompetensutveckling.
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Med organisatoriska förutsättningar avses feed-back, samarbete, hjälpmedel och

belöningar m.m. (Nielsen & Högström, 1996, sid. 13 och 20).

3.6.2 Rationalistiskt eller icke-rationalistiskt perspektiv

Perspektiven kan beskrivas som analytisk problemformulering eller intuitiv handling

och reaktion.  Den grundläggande modellen för lärande i det rationella perspektivet kan

sägas vara “Feed-forward-baserat”, hypotesprövande: “Tänka-först-handla-sedan”

medan det i det icke-rationella perspektivet kan beskrivas som “Feed-back-baserat”,

reflekterande: “Handla-först-tänka-sedan”.

Båda perspektiven kan ses som varandra uteslutande men också som komplementära.

Det hypotesprövande perspektivet är mest lämpligt för nya kunskaper och färdigheter

medan reflekterande perspektiv är mer lämpligt vid kontinuerligt lärande för att

underhålla och vidareutveckla en tidigare förvärvad grundkompetens. (Ellström, 1997,

sid. 90) Erfarenhetslärande kan inte stå på egna ben, utan måste stödjas av planerade

utbildningsinsatser (Ellström 1997, sid. 88).

3.6.3 Utnyttjad kompetens

Av att studera förhållandet och eventuella motsättningar mellan kvalifikationskrav

(föreskrivna eller faktiska) och den kompetens som personalen faktiskt har möjligheter

att utnyttja i arbetet kan man få en uppfattning om möjlighet till lärande (Ellström 1997,

sid. 41). Arbete bör utformas så att människors kompetens utnyttjas på ett meningsfullt

sätt. Individer i organisationer bör inte läras upp för arbetsuppgifter som redan andra i

organisationen kan utföra om de fick chansen. Utbildningsinsatsen bör koncentreras till

de behov som inte kan täckas med nuvarande kompetenssituation inom organisationen.

(Dalin, 1997 sid. 93) Hinder för kompetensutnyttjande fungerar ofta som hinder för

individens möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i sitt dagliga arbete

(Ellström 1997,sid 42).
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3.7 Lärprocesser

3.7.1 Individuellt lärande / lärprocesser

Vad är lärande? frågar sig författarna Jacobsen och Thorsvik. Lärande kan rent allmänt

sägas inträffa när individer, grupper eller organisationer företar en” relativt permanent

förändring av beteende på grundval av erfarenheter” (Robbins 1993, sid. 119, ur

Jacobsen & Thorsvik 1995, sid. 340). Förändring delas in i några centrala begrepp, för

det första innebär lärande förändring av beteende. Om ett förändrat beteende på

individnivå eller i grupp inte kan urskiljas så är det svårt att hävda att ett lärande har

skett. Det räcker inte med kunskap om hur saker skall utföras, det måste också göras.

Det andra är att lärande innehåller två delar; både en kunskaps- och en

handlingskomponent. Lärande är när vi upplever något, försöker analysera varför detta

har hänt och när vi försöker komma på vad vi bör göra för att nå ett annat resultat än

förra gången och därefter ändra beteendet. Detta är en viktig förutsättning för att den

visar att det finns ett samband mellan vad vi ”vet” (kunskap) och vad vi gör (beteende)

allt enligt (Argyris, 1996). För det tredje måste ett ändrat beteende vara relativt

permanent. Ett beteende som inte förändras permanent kan vara ett resultat av

tillfälligheter eller av yttre förhållanden. Lärande sker även utifrån erfarenheter, något

som vi upplever eller har upplevt. Detta kan vara genom egna erfarenheter eller genom

att man tagit del av andras erfarenheter.
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Utifrån ovan beskrivna kan en enkel modell över lärande beskrivas. Den grundar sig i

Kolb, 1984 m fl. sid. 341 Jacobsen & Thorsvik, 1995 jfr Kolb, 1984 sid. 21.

Figuren kallas komplett lärcykel på individnivå. D.v.s. det finns ett klart samband

mellan vad man upplever, hur man analyserar och hur man handlar, och att nya

handlingar leder till stimuli som i sin tur analyseras.

På individnivå är det bara en person som skall förhålla sig till stimuli, analysera och

ändra beteende. På organisationsnivå blir organisationen utsatt för en mängd stimuli och

analysen av detta skall ske av flera personer vilket också leder till att flera personer skall

ändra sitt stimuli. (Jacobsen & Thorsvik , 1995)

Inlärning sker först när vi uppmärksammar det vi upplever. (Jacobsen & Thorsvik,

1995, sid. 343) Kognitiva inlärningsteorier rör främst hur människans hjärna lagrar och

organiserar kunskap. Utgångspunkten är som i de flesta modeller för inlärning,

stimuluspåverkan på hjärnan. Detta genom olika typer av aktiviteter. Den kognitiva

inlärningsteorin talar om olika sätt att lära. Genom att utveckla nya kartor eller

huvudområden, detta genom att lära sig ett nytt ämne. (Argyris,1996, sid. 111-121,

Jacobsen & Thorsvik,1995, sid. 350)

En stimulus,
något vi upplever

Observation av stimulus
och reflektion över vad det

egentligen är

Skapa nya begrepp
och teorier, utforma

åtgärder

Ändra
beteende,

experimentera

Figur 8. Komplett lärcykel på individnivå (Jacobsen och Thorsvik, 1995, sid. 341)
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Det andra är att utvidga existerande kunskap inom ett specifikt område, den tredje

inlärningsformen är att vi bygger upp ny kunskap istället för den gamla. Det sista är att

förkasta gamla kunskaper till förmån för nya. Inlärning är ofta en mycket påfrestande

process, den är ofta väldigt intressant för organisationer. En organisation som går

igenom en kris kanske måste ändra sin verksamhet helt och hållet. Krisen beror oftast på

att något som skett tidigare inte var rätt. Detta måste då uppfattas och läras av, så att ny

kunskap inhämtas. Den kognitiva inlärningsteorin ger oss en bild av varför också

organisationer och inte bara individer är svåra att förändra. Också varför dramatiska

förändringar är svåra att genomföra. (Jacobsen & Thorsvik,1995, sid. 343-345.)

Sociala inlärningsteorier, en huvudpunkt i denna teori är att människor kan lära sig av

att lyssna , observera eller läsa om andra. Allt behöver inte upplevas personligen för att

vi skall lära. Andra kan ge oss modeller för hur vi skall handla i givna situationer. Vi

måste dock förstå varför vi tar till oss av vad en del har att dela med sig av, medan vi

förkastar vad andra har att ge. Vilka källor lär vi oss av ? Vi knyter störst vikt till

information från källor vi litar på.  Hur utvecklar vi misstro eller förtroende ? (Jacobsen

& Thorsvik,1995, sid. 343-345.)

Vi lär oss mest av dem vi litar på, de mest tillgängliga källorna. Människor har en viss

förmåga att bortse från information som verkar hotande, bekymmersam eller är

svårbegriplig. Inlärning kan även ske genom imitation, d.v.s. vi tar efter ett beteende,

handlingssätt mm som utvecklats av andra. (Jacobsen & Thorsvik,1995, sid. 343-345.)

3.7.2 Organisatoriskt lärande

Allt organisatoriskt lärande bygger på att det är individerna i organisationen som lär sig.

Att förstå den individuella lärprocessen är av central betydelse för att få organisationens

deltagare att lära sig. En klassisk inlärningsteori är att lärprocesser kan startas i den egna

organisationen genom att utsätta medlemmarna i organisationen för olika stimuli. I

organisationen kan olika belönings- och eller bestraffningssystem utformas som skall

uppmuntra eller förhindra visst beteende. Detta kan på sikt leda till förändring /

förändrat beteende i organisationen.
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Kognitiv inlärningsteori beskriver hur kunskap används, vilka inlärningstyper som är

”lättast” och ”svårast” att uppnå, och att inlärning också beror på vilken typ av stimuli

som man utsätts för, hur ofta de upprepas och hur de uppmärksammas. (Jacobsen &

Thorsvik,1995, sid. 346) Social inlärningsteori visar vad förtroendet för källorna som

presenterar stimuli betyder för inlärningen.

Att få till inlärning på organisationsnivå är en betydligt mer komplex uppgift än på

individnivån. För att lärande skall ske i en organisation, så krävs det att flera

medlemmar i organisationen lär sig något. Inte bara en eller några få.

Modellen komplett inlärningscykel, betyder att inlärningen är en kontinuerlig process

där inget av sambanden mellan de fyra komponenterna bryts eller störs. Den kan

generaliseras genom olika exempel på hur en individ i en organisation lär sig och tar till

sig från omgivningen och varför man inte är nöjd med organisationen (stimulus). Det

leder till en förändring av beteendet, detta för att ändra stimulus. Vilket kan ske

upprepat tills det att ett bra resultat uppnås.

Oavsett vilka stimuli man utsätts för och vilka handlingsmöjligheter som finns så

påverkas vi också av egenskaper som finns hos organisationen – struktur, kultur,

maktförhållanden och omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 1995, sid. 347).

Individuella
handlingsmodeller

Individuellt
handlande

Organisatoriskt
handlande

Reaktion på
organisationens
handlande - nya

inre / yttre
stimuli

Figur 9 Komplett inlärningscykel på organisationsnivå (Jacobsen och Thorsvik, 1995, sid 346)
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3.7.3 Looplärande

Argyris och Schön diskuterar två handlingsmodeller, till dessa en modell om

enkelloopslärande och en om dubbelloops lärande. På svenska har de benämnts enkel-

och dubbelkretslärande. De menar att det finns två handlingsmodeller människor

handlar efter. En anammad teori som är medveten för individen och en bruksteori som

är omedveten för de flesta. De flesta bruksmodellerna har ett innehåll av grundläggande

element. Skaffa dig kontroll över din omgivning.

Här finns tre element för handlingsstrategi.

1) Försök nå det  mål du själv definierat genom omfattande användning av övertalning

2) Satsa på att vinna, inte på att förlora.

3) Undvik negativa känslor och stämningar, något som innebär att dölja känslor,

framhäva analytiska argument och undvika att någon tappar ansiktet.

Denna handlingsmodell kallas ”modell I”. Den här modellen hindrar grupper från att

lära av sina misstag. Den medverkar till att misstag upprätthålls och förstärks! Detta är

en defensiv modell, varje gång fel uppstår som kan innebära hot eller som pinsamheter

så görs hela tiden försök till att bortse från felet. Det måste alltså slätas över. Detta

skapar på sikt rutiner för ”vita lögner” för hur fel etc. skall slätas över.

Handlingsmodell I innebär också en enkel form av inlärning i form av ”singleloop

learning”. Denna form av inlärning kan vara effektiv om man lyckas lösa problemet

som finns. Enligt Argyris är det tveksamt om det görs. Genom att handlingen rättas, så

undviks frågan om varför handlingen överhuvudtaget utfördes.  Handlingarna är sällan

tillfälligheter, de är ofta resultat av en speciell handlingsmodell. ”Singleloop learning”

har defensiva värderingar och blir därför otillräckligt, temporärt och ytligt. Därför att

beteendet ändras och det leder inte till att något i organisationen ändras, det är bara på

ytan ändringen sker.
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Ett alternativ till handlingsmodell I och ”single loop learning” kallas ”double loop

learning”. Detta innebär att frågetecken ständigt sätts för de grundläggande premisser

som låg bakom ett beslut. Dubbelloops lärandet leder till skillnad från enkelloops-

lärandet till att det sker en ändring i de grundläggande antagandena i organisationen.

Det är en klar skillnad från enkelloopslärandet där ändringen bara sker ytligt i

organisationen. I dubbelloopslärandet ställs frågan varför problem uppstår. För att

ändringar skall ha en varaktig effekt på organisationen, så måste man ändra och

ifrågasätta den rådande ”theory in use”. Detta är det program som individerna handlar

efter. Ändrar man på detta program, så kommer individernas beteende i organisationen

ändras.

En normativ modell, modell II, är en handlingsmodell som innehåller önskade element,

måste enligt Argyris bestå av tre centrala element, nämligen

1. Lägg stor vikt vid sann information.

2. Lägg stor vikt på att val skall vara så fria som möjligt och bygga på kunskap.

3. Samarbeta om valet och övervaka konsekvenserna.

Modell II, är inte motsatsen till modell I, utan det centrala är att en värdering och

bedömning av de val som görs genom en öppen diskussion och mellan likvärdiga parter.

Övergången från modell I till modell II betyder för Argyris en stark kulturförändring.

Lärande förhindras genom handlingsmodeller, grundläggande och dolda värderingar.

Det är därför de måste ändras. Starka kulturer kan ofta fungera som barriärer för

lärande. Modell II handlar om att se djupare bakom de ytliga omständigheterna. Det är

mera fritt och dynamiskt till skillnad från modell I som ser på det ytliga och synliga i

organisationen. Dessa modeller kopplas ihop med de olika loopteorierna.

(Jacobsen och Thorsvik 1995, Argyris och Schön 1996 samt Kolb 1994).
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Det finns en tredje loop i denna modell. Denna tredje loop talar dock inte Argyris och

Schön så mycket om, därför att de tror inte att organisationer upplever denna nivå så

ofta (Dalin sid. 90). Den tredje loopen ”tripple loop” eller deutero- / metalärande

beskrivs som att man går tillbaka till ursprunget och ifrågasätter hela organisationens

existens. Exempel på vad det kan gälla är frågor om organisationens framtid. Detta kan

först ske efter det att individerna i organisationen förstått de två andra looparna.

Problemet i dagens organisationer enligt Argyris och Schöns syn upplever sällan en

organisation ”deutero-lärande”. Dalin har citerat Moxnes (Dalin, 1986) och enligt

honom är att vi är för upptagna med nuet och att uppfylla nuvarande etablerade

målsättningar och arbeta med att uppfylla effektivitet utifrån redan existerande normer.

Detta leder till att vårt deutero-lärande försvåras. Vi arbetar med värderingar som är

motstridiga mot deutero-lärandet genom att vi bland annat är inställda på att vinna över

våra konkurrenter, så vi hinner aldrig ägna oss åt att lösa de problem etc. från de

känslomässiga sidorna av problemet. Vi fokuserar hela tiden på den intellektuella biten.

(Nilsson och Hedestedt, 2000)

Grundläggande
antaganden,
bruksteorier

Handling Fel / misstag

“Double loop learning”

“Single loop learning”

Principer/
normer

“Tripple loop learning” = “deutero-/metalärande”

Figur 10 Modell för looplärande
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3.8 Sammanfattning av referensram

Nielsen & Högström har definierat kompetens i form av fyra meningar.

(1) Kompetens är ett samspel mellan olika egenskaper, färdigheter och förmågor.

(2) Kompetens är inte enbart kunskap.

(3) Utnyttjad kompetens = faktisk kompetens.

(4) Kompetens förutsätter potential för utveckling. (Nielsen & Högström, 1996).

Dalin uttrycker det i form av en hand där varje finger representerar en del av den totala

kompetensen.

(1) Attityder

(2) Kunskaper

(3) Färdigheter

(4) Erfarenhetsbaserad insikt

Ellström  beskriver kvalifikation som den kompetens , som objektivt krävs på grund av

arbetsuppgifternas karaktär, och / eller som formellt eller informellt efterfrågas av

arbetsgivaren. (Ellström, 1997)

Vi har dock valt att använda Ellström som beskriver det som en sammanfattande

beteckning på alla de olika typer av planerade åtgärder , som kan utnyttjas för att

påverka utbudet av kompetens / kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden.

(Ellström, 1997)

Igenom ledarskapet har vi fått en ny typ av management. Det är en successiv utveckling

med som påskyndas av omvärldens utveckling. Doktrinen sammanfattas i tre perspektiv

och ses som de mest avgörande i skillnaden mellan gammal och ny doktrin:
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De tre perspektiven är:

- Affärstänkande; Affären sätts i centrum och vi går från att organisationerna har haft

ett produktionsinriktat tänkande till ett de måste ha ett affärsinriktat tänkande med

mer fokus på kunden.

- Människosyn; Human kapitalet ökar i betydelse i förhållande till realkapitalet.

Människors förmåga, engagemang och skicklighet måste mobiliseras och tas vara

på.

- Ledarskap; Nyckelord som kompetensmobilisering och kompetensutveckling

tillsammans med ledning genom idéer istället för instruktioner. (Beckérus 1988)

I rekrytering ingår flera olika moment såsom identifiering, sökning, urval med

intervjuer, assessments etc. och avslutas med anställning. Vi visar här exempel på delar

av rekryteringsprocess och vissa teorier och modeller i rekryteringsförfarandet.

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

individens samspel med sin omgivning (Ellström,1997, sid. 67). Enligt Dalin så skall en

lärande organisation vara en arbetsplats med möjlighet till lärande och utveckling.

Dessa möjligheter skall vara goda och möjliga att utnyttja. Det skall finnas rikligt med

utmanande arbetsuppgifter och tydliga resultatmål. Medarbetare stimuleras till att ta

chanser och säger ja till nya utmaningar. Det gäller att lära sig av misstagen som görs.

Lärande kan rent allmänt sägas inträffa när individer, grupper eller organisationer

företar en” relativt permanent förändring av beteende på grundval av erfarenheter”

(Robbins,1993, sid. 119, ur Jacobsen & Thorsvik,1995, sid. 340). Några modeller om

lärande visas det också på i denna del av referensramen. Detta tillsammans med olika

teorier om lärandet och dess olika delar.

Som en avslutning på referensramen och som en inledning till den fortsatta läsningen

vill vi säga att detta ovanstående kapitel ska ses ur ett större perspektiv. Vi tror att

beskrivna delar i referensramen tillsammans bildar en helhet. Resultaten ställs i

analysen mot dessa teorier.
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4. Resultat

4.1 Förstudie

4.1.1 Intervju med rekryteringskonsult

Till hjälp för att veta att vi var på rätt väg med vår uppsats samt för att erhålla hjälp med

tankar inför våra intervjuer kontaktade vi ett konsultföretag i Göteborg. Detta företag

heter MPS och sysslar i stort sett uteslutande med ledarskapsrekryteringar och i viss

mån även med utbildningar. Vi träffade Christer Stevinger och stämde av våra

frågeställningar. Våra frågeställningar kompletterades med en diskussion om vikten av

att se rätt person på rätt plats i organisationen och att denne ofta redan kan finnas inom

de egna leden, när det är tid att rekrytera. Detta då personliga kontaktnät finns

uppbyggda samt en kunskap om organisationskultur, dess medlemmar och omvärlden ur

organisationens perspektiv. Likaså handlar rekryteringen om att både kompetensen och

den personliga profilen måste stämma överens för att få ut optimalt resultat av en

rekrytering. MPS anser detta vara en oerhört viktig parameter när rekrytering sker. Vi

talade också om vikten av att i varje fall vid rekryteringstillfället samla in kunskap från

alla i organisationen eller avdelningen där den nye medarbetaren skall verka. Detta för

att en ny bild kan framkomma om vilka kvalifikationer / krav som måste finnas i

kravprofilen vid rekrytering.

4.1.2 Litteraturstudieresultat

Vår litteratursökning på området erfarenhetsåterföring med avseende på

ledarrekrytering, ledarutbildning och utnyttjad ledarkompetens har inte gett några

direkta resultat. Varför vi valt att studera litteratur inom andra områden som diskuterar

erfarenhetsåterföring / kunskapsöverföring. En av de två som vi vill nämna är de studier

som gjorts av T. Hellström, U. Malmquist, J. Mikaelsson av ett Ericsson-företag ”

Decentralization Knowledge: Management Knowledge Work in a software firm

(Hellström m.fl, 2001).
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En studie som diskuterar decentraliseringen av kunskapsspridning inom en organisation.

De anser det vara viktigt att det är balans mellan centraliserad och decentraliserad

kunskapsspridning. Kunskap sprids inte automatiskt utan kräver att någon ”driver på”.

Decentraliserad spridning sker genom att vissa personer i organisationen arbetar som

”kunskapsmäklare”. De agerar för att kunskap ska spridas mellan experter och

organisationsmedlemmar som är i behov av experters kunskap, en överföring som bäst

sker vid personliga möten.

Den andra studien är gjord av Björn Lindkvist i en doktorsavhandling:

”Kunskapsöverföring  mellan produktutvecklingsprojekt” (Lindkvist, 2001).

Ett antal hinder för kunskapsåterföring beskrivs. Dessa indelas i tre huvudkategorier,

vilka är individuella hinder med underkategorier såsom motivation och drivkrafter,

inställning samt arbetssituation. Den andra huvudkategorin är organisatoriska hinder

med underkategorierna organisationsdesign och ansvarsfördelning, organisationskulur,

planering, efterfrågan och uppföljning samt målsättningar. Som tredje huvudkategori

finns övriga hinder i form av fem underkategorier. Dessa är former för

kunskapsöverföring, omsättning av involverade individer, geografisk och fysisk

separation, tidsmässig separation samt språk och kultur.

Författaren anser att kunskapsöverföring är ett komplext problem och beroende av både

sändare och mottagare. Kunskapsöverföring tenderar att falla mellan olika enheter om

inte ansvaret är tydliggjort vem som är ansvarig för kunskapsåterföring.

Då vi tror att dessa teorier stämmer till stor del överens med vår egen problemställning

avser vi att använda dessa som komplement till den tidigare definierade referensramen.
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4.2 Respondentföretaget och dess övergripande arbetssätt

Företaget som vi undersökt är som vi nämnt tidigare Vattenfall Service Syd AB. Detta

är ett entreprenadföretag inom Vattenfallskoncernen som arbetar mycket med både

interna och externa uppdrag. Arbetet som till största delen sker i projektform omfattar

allt från projektering till att sköta kraftledningsförsörjning och till att driva värmeverk.

Verksamhetens huvudkontor finns i Trollhättan och där finns det mesta av stabs-

funktionerna. Vi intervjuade personalchefen som heter Harry Claesson och en strategisk

planerare som tidigare verkat som chef och heter Kjell Persson. Valet av dessa

intervjupersoner grundar sig i att båda är insatta och inflytelserika i verksamheten samt

dess inriktningar både hur det varit tidigare och hur det är nu, även vad som behöver

förändras. Vi ville ha en kompletterande bild av hur någon annan uppfattade dessa

processer vi undersökt. Detta har vi fått genom att intervjua en facklig organisation i

form av SIF:s ordförande Claes-Inge Hagdahl.

Vattenfall Service Syd AB är ett ganska nystartat bolag som bara funnits sedan mitten

av 90-talet. Detta tror vi ändå inte påverkat vår uppsats så mycket, därför att

funktionerna som idag är samlade under detta bolag har funnits tidigare i gamla

Vattenfall samt i bolag som gått samman med Vattenfall. Det betyder att ”gamla

invanda mönster” har ärvts av det nya bolaget och det kan trots allt ge en bild av

förändring av beteenden över tiden.

Vi har inte valt att separera intervjuerna från företagsperspektivet i resultatdelen utan att

skriva samman dessa till en sammanfattning om vad som sagts om varje fråga. Detta för

att ge en enklare och tydligare bild av vad som framkommit, då vi ansett svaren vara

överensstämmande. Vi valde att särredovisa vår intervju med facket då vi ville se om

arbetstagarsidan har avvikande uppfattningar i dessa frågor gentemot arbetsgivaren.
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Övergripande utgår arbetssättet utifrån Vattenfall Service Syd ABs affärs- och

verksamhetsplaner och dess mål som bestämmer inriktningen. Affärsplan utarbetas

årligen av företagsledningen. Verksamhetsplaner utarbetas av respektive resultatenhet

och därefter i tillhörande verksamhetsområden. Arbetet sker med hjälp av så kallade

målkort. Målkortens betydelse är att det är ett instrument för att kartlägga och fokusera

på organisationens mål och processer för att nå de uppställda målen. Målkort finns inom

de fyra områdena marknad, ekonomi, utveckling och personal. Målkorten har enligt

respondenterna varit en framgång och hjälpt organisationen att fokusera på några färre

områden för att nå uppställda mål. I verksamhetsplanerna ingår personalutveckling som

en för företaget viktig del. En tydligare kompetensstrategi är under utarbetande. De

använder ofta orden kunskap och färdigheter som definition på kompetens.

Affärsplan

Verksamhetsplan
- Resultatenhet

- Verksamhetsområde

Kompetenssamtal
•  Behov
•  Gap
•  Lösningar

Målsamtal
•  Resultat
•  Arbetssituation
•  Arbetsmiljö
•  Styrkor/svagheter
•  Lön

Figur 11, Kompetensprocessen, från affärsplan till medarbetarsamtal

Kompetensstrategi
Medarbetar-

samtal
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4.3 Undersökningsresultat ur företagsperspektivet

4.3.1 Beskrivning av företagets ledarrekryteringsprocess

Företagets syn på rekrytering har ändrats över tiden. Från att ha varit den bäste

teknikern som blev chef / ledare, detta som ett belöningssystem, till ett ökat krav på

ledaregenskaper och fokus på utveckla / leda. Idag finns en dokumenterad bolagspolicy

som presenterades vid intervjun. Den är en vidareutveckling av koncerngemensam

policy, personalhandbok med instruktioner som ska guida organisation vid

rekryteringar. Dessa instruktioner är en del i företagets totala kvalitetssystem och sägs

finnas tillgängliga för alla inom bolaget. Förutom att beskriva arbetssätt vid rekrytering

innehåller de också beskrivning av roller för olika befattningar. Befattningar såsom

verksamhetsområdeschef, projektledare och olika stabsfunktioner. Till dessa

rollbeskrivningar har ett antal kvalifikationsprofiler kopplats.

Beskrivning av hur rekryteringsprocessen (enligt rekryteringspolicy) är utformad idag

följer i korthet nedan.

Innan rekrytering startar sker:

⇒ Behov av befattning utreds och kravprofil specificeras.

⇒ Möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter

⇒ Möjlighet till kompetensutveckling, nya arbetsuppgifter, förenkling prövas

⇒ Åldersstruktur, jämställdhet och mångfald beaktas

⇒ Bevakning av eventuell företrädesrätt eller övertalighet undersöks inom bolaget

⇒ Kontakt med personalstab för genomgång av processen.
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sedan följer:

⇒ Information personalorganisationerna

⇒ Annonsering (internt och eventuellt externt)

⇒ 1:a utsortering av kandidater

⇒ Intervjuplanering

⇒ Referenser

⇒ MBL vid chefsbefattningar

⇒ Beslut och genomförande

⇒ Uppföljning av rekrytering efter 1 vecka och efter 3 till 6 månader på

medarbetarsamtal.

Chefsrekrytering sker på två nivåer, dels på resultatenhetsnivå, vilken är lik den

rekrytering som sker till stabsnivå, den andra till verksamhetsområdesnivå.(se figur 6,

sid. 18) Rekrytering till resultatenhetsnivå, sker genom traditionell rekrytering med

annonsering etc. alternativt genom headhunting. Stabsrekrytering sker genom

traditionell rekrytering. För rekrytering av verksamhetsområdeschefer ser man helst en

intern rekrytering / utveckling av den egna personalen.

Företaget identifierar potentiella ledare i organisationen och skapar och säkerställer

utveckling för dessa individer. Detta som ett sätt att säkerställa en framtida intern

rekryteringsbas. Ingen direkt trainee-utbildning men ett i vissa delar liknande tankesätt.

Vid rekrytering används i dagsläget ej assessments som ett verktyg.

Personlighetsbedömningsinstrument såsom Myers-Briggs type indicator har används

vid vissa tillfällen. Dessa instrument är till för att identifiera olika personlighetsprofiler.

Intervjuer är företagets huvudverktyg som kompletters med referenser. Alla ledare inom

företaget förväntas verka i enlighet med koncernens / bolagets beskrivna synsätt.

Utvecklingen av rekryteringsprocessen sker genom att personalstaben i samråd med VD

ger förslag till förändringar. Dessa förslag remissas och förankras på

resultatenhetsmöten som äger rum 1 gång / månad, där personalchef från stab och

resultatenhetscheferna ingår.
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4.3.2 Beskrivning av företagets ledarutbildningsprocess

Bolaget har idag ingen dokumenterad ledarutbildningsprocess. Likaså sker ingen direkt

uppföljning av att ledare lever upp till genomgångna utbildningar. Mätning av resultatet

sker istället indirekt genom medarbetarsamtal och personalenkät. Behov av

ledarutveckling fastställs i medarbetarsamtalen och beslutas av chef i samråd med

personalchef. Idag använder Vattenfall Service Syd AB sig främst av

Vattenfallkoncernens utbildningar. Bolaget arbetar med att utveckla en ny mer

företagsanpassad ledarskapsutbildning.

4.3.3 Förutsättningar för att skapa lärande hos chefer / ledare

Arbetet som ledare inom företaget innebär stora befogenheter men också stora

skyldigheter / ansvar. Chefer / ledare får fortsatt utbildning årligen i form av för

individen lämpliga kurser. Även tilltänkta chefer deltar till viss del i dessa utbildningar.

4.3.4 Urvalskriterier vid ledarrekrytering

Ingen assessment eller formell urvalsprocess finns utan baseras på de enskilda

medarbetarsamtalen. Tänkta individer bedöms dock utifrån ett perspektiv om framtida

potential som ledare, exempelvis hur de agerar idag. Då verksamheten drivs i form av

projektorganisation har den projektansvarige ett ledaransvar. Som teoretisk bakgrund i

dessa roller är önskemålet högskoleutbildning. Med högskoleutbildning har 120 poängs

elingenjörer varit ett vanligt och av ledningen önskvärd bakgrund. Ett samarbete har

upprättats med Högskolan i Trollhättan / Uddevalla för att skapa en bas för rekrytering.



Peter Detterberg, Hans Melldén, 2002-06-10

4.3.5 Differentierad kravnivå på ledare

Respondenterna påpekade vikten av att ledaren vet vad som förväntas av denne.

Företagets strategi är att respektive roll ska vara tydlig och var och en ska veta vad som

krävs i rollen. En verksamhetsområdeschef har en roll, inriktad mot ett personal / resurs

och ekonomiansvar vilket innebär ansvar för 30-50 medarbetare. Ledaren ska ”vara

Ambassadör för sin personal”. Alla Verksamhetsområdeschefer anses kunna ha

liknande grundprofil. Detta då arbetsuppgifterna anses relativt lika samt att grupperna

upplevs som homogena med avseende på bl.a. arbetsuppgifter, åldersstruktur,

kompetens. Sett från resultatenhetsnivå och bolagsnivå önskas dock viss skillnad i profil

mellan olika chefer på samma nivå för att skapa bättre teamsammansättning av

ledningsgrupper.

Stabschefer ska ha en hög kunskap i sin profession (t.ex. ekonomichef måste vara fullt

kompetent inom redovisningsområdet). Detta tar dock ej ifrån dem kravet på att vara

goda ledare. De har dock ett lågt antal medarbetare, ca 4-5 st. I projektledarrollen ingår

både ett yrkeskunnande och kunskap / förmåga att leda ett team. De har inte ansvar för

personalutvecklingsfrågorna i företaget. Resultatenhetschef är ekonomiskt ansvarig och

ansvarig för 300 till 400 anställda. Denne ses som ”Verkställande Direktör för sin enhet

och därmed en profil motsvarande företagsledare med ett mycket tydligt ekonomiskt

ansvar”

4.3.6 Hur definieras kravprofiler och vem definierar dem?

Ledningen tillsammans med underställd personal har i grupper arbetat fram riktlinjer för

hur företaget skall arbeta. Beslut tas om en inriktning och sedan sätts mål om vad som

krävs för att nå dit. Det innebär bl. a att det finns kriterier om vad som krävs av

projektledare och verksamhetsområdeschefer.
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Kvalifikationsprofiler har skapas för respektive yrkesroll. En enskild individs

kompetens ska sedan mätas mot relevanta profiler och kompetensplaner upprättas

därefter. Kravprofilerna för ledarrollerna är ej lika tydligt beskrivna i dagsläget som de

är för operativ personal.

4.3.7 Feed-back till de avdelningar som rekryterar och utbildar

Feed-back avseende rekrytering av verksamhetsområdeschefer sker genom uppföljning

med överordnad chef, d.v.s. mellan chef till chef samt personalchef och

resultatenhetschef. Inget systematiskt, formellt återförande om resultatet finns dock.

Detta mäts indirekt genom utbildning, medarbetarsamtal mellan underställd och

överordnad. ”Signalerna” från dessa förväntas påverka beteendet och är en feed-back på

rekryteringar och utbildningar.

4.3.8 Upplevelse av påverkan av utbildning och rekrytering

Respondenterna (personalchef, teknikansvarig i stab) upplevde att de påverkade

utbildningen. Då de var med och utformade dessa.

4.3.9 Tidigare erfarenheter i organisationen

Flera chefer som har stigit av ledarskapet, då de anser sig ha tappat en del av sin

yrkesroll. En roll som från början hade stort tekniskt innehåll, men med tiden blev allt

mera fokuserat på att ta hand om personalen och kunden istället för tekniken. Detta har

lett till ändrat förfaringssättet vid ersättningsrekrytering. Nu framgår det tydligare vad

som förväntas i chefsrollen.
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4.3.10 Beskrivning av hur återföring fungerar

Inget systematiskt direkt återföringssystem finns upprättat i organisationen avseende

rekrytering, ledarutbildning och ledarutveckling. Återföringen sker genom ett antal

indirekta källor. Företaget har definierat tre källor för erfarenhetsåterföring. Dessa källor

är:

(1) Medarbetarsamtal, dessa är årligen återkommande i form av samtal mellan chef och

medarbetare. Samtalet består av två delar, målsamtal och kompetenssamtal där

företagets och individens mål ska matchas till en gemensam plan. Detta är samtal med

både uppföljning och planering av kommande mål och aktiviteter. Att dessa genomförs

påverkar chefers bonus. Resultatet från samtalen med de enskilda individerna återförs ej

som agregerade resultat. Chefer utbyter resultat och gemensamma problemställningar

som kan leda till gemensamma åtgärder såsom utbildningar etc.

(2) Personalenkäter, en undersökning av personalens uppfattning av sin arbetssituation

och chefer / ledares beteende. Denna undersökning sker en gång vartannat år med hjälp

av konsultföretag. Resultatet sammanfattas efter analys i åtgärdslistor för

förbättringsarbete.

(3) Företaget har en IT-baserad databank där erfarenheter från projekt mm.

dokumenteras. Varje projekt ska avslutas med en summering av tekniska erfarenheter

men också mjuka frågor i form av arbetssätt, struktur och ledning skall beaktas.

4.3.11 Upplevelse hos organisationens medlemmar av att kunskapsåterföring sker.

Respondenterna upplever det svårt att åstadkomma kunskapsåterföring mellan

resultatenheter då det är ett stort geografiskt avstånd. Likaså då företaget består av ett

antal tidigare organisationer, inom och utom koncernen, med dess olika

företagskulturer. Många i organisationen upplever enligt respondenterna att

erfarenheterna ej behöver föras uppåt i organisationen. Problem som löses i

organisationens olika delar anser respondenterna ofta finnas på fler ställen. Till detta

kommer att information anses ofta saknas av organisationens medlemmar.
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Teknik och marknadsfrågor upplevs ha en bättre återföring då dessa områden har

nätverk tvärs hela organisationen för erfarenhetsutbyte. Dessa nätverk upplevs av

respondenterna fungera väl. För ledarfrågor finns ej i dagsläget något liknande nätverk.

Erfarenhetsåterföring från projekten ska genomföras. Detta fungerar ej tillfredställande

då ett antal bakomliggande faktorer såsom tidsbrist, prioritering, slarv inverkar negativt.

Inmatning i databas sker men att återanvända kunskapen är i nuläget på

utvecklingsstadiet.

Respondenterna upplevde mycket av kunskapen stannar hos enskilda individer. De

befarade att kompetensen kan försvinna från företaget i större omfattning om

stabschefer (såsom teknikchef, ekonomichef) slutar. Detta då få personer innehar dessa

professioner. Om verksamhetsområdeschef slutar upplevs att teknikkompetensen finns

kvar då denna kompetens finns hos utförande personal och ej hos chefen. Likaså att det

finns ett flertal verksamhetsområdeschefer som kan verksamheten.

4.3.12 Konkreta exempel på erfarenhetsåterföring

Företaget har tagit till sig ny kunskap genom att börja arbeta med medarbetarsamtal.

Detta har lett till att synen på människan och kompetensens betydelse / roll i företagets

utveckling har ändrats de senaste 4-5 åren. Nu ses nyttan på ett annat sätt. Detta har lett

till att ledarutbildningarna har fått ökad fokusering på beteendevetenskap. Delade

meningar råder mellan chefer och medarbetare då de tagit till sig detta i olika takt och

utsträckning. Företaget har lärt sig att med hjälp av målkort styra / fokusera på få

aktiviteter för att nå resultat.

4.3.13 Har återföringsprocessen förändrats.

En erfarenhetsåterföringsdatabank har skapats för att dokumentera erfarenheter från

verksamheten. Detta är dock i uppstartningsfas och har till största delen bestått av

inmatning av rådata. Tolkningen och användandet av ”den nya kunskapen” har ej tagit

fart än.
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Nätverk, teknik och marknad, har startats och upplevts positivt vilket gör att företaget

planerar nätverk för ledar- / chefsfrågor.

Profiler på olika roller har skapats eller är under utarbetande, orsakat av att ansvar och

förväntningar ska bli tydligare i organisationen. Detta som en hjälp att skapa en kunskap

inom bolaget om var vi står kunskapsmässigt inom varje yrkeskategori nu och för

framtiden och vilka insatser som behöver genomföras.

4.3.14 Uppföljning av hur processerna fungerar

Ingen styrd processuppföljning sker, men respondenterna anser att processerna fungerar

bättre och bättre. Det har inträffat att staben överbryggat ett chefsled och då utbytt

erfarenheter med verksamhetsområdeschefer. Detta har visat att rätt information tidigare

har nått ”uppåt och nedåt i organisationen.”

Förbättringsönskemål finns. De önskemål som finns om förbättringar är att:

(1) ändra och skapa bättre nätverk m.a.p. ledarfrågor.

(2) skapa fler profiler att arbeta efter.

(3) skapa forum för bolagsgemensamma frågor samt tydliggöra regionfrågor kontra

bolagsfrågor.
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4.4 Undersökningsresultat ur fackligt perspektiv

4.4.1 Hur upplever ni att ni påverkar kompetensstrategin ?

Personalorganisationerna anser att det inom Vattenfall Service Syd AB finns ett väl

uppbyggt och fungerande system för samarbete mellan personalorganisationerna och

arbetsgivaren. De är ej representerade i de arbetsgrupper som skapas och verkar inom

organisationen. Upplevelsen är dock att de alltid har möjlighet att komma med förslag /

åsikter. I detta samarbete ingår även att säkra kompetensen för framtiden i företaget.

Dessutom finns detta samarbete även på koncernnivå, där det för närvarande ingår fyra

bolag liknande Vattenfall Service Syd AB.

Den ”nya profilen” på dagens ledare, innebär att chefer ska kunna leda och ta hand om

personalen, har nått olika nivåer bland företagets ledare. Den ”platta” organisationen

anses ställa krav på att verksamhetsområdeschefer tar ett stort ledaransvar. Vissa ledare

lever fortfarande kvar i det äldre synsättet, med ledaren som den främste teknikern.

Nyrekryterade ledare som har sökt sig till organisationen har lättare att arbeta enligt det

nya arbetssättet. Det förväntas forfarande i organisationen att ledare har ett visst

teknikkunnande i för verksamheten viktiga tekniska frågor.

4.4.2 Hur upplever ni att ledarrekryteringen fungerar ?

Den ledarrekrytering som hittills genomförts har fungerat bra, ibland tas professionella

företag till hjälp vid rekrytering, personalorganisationerna har inflytande i dessa frågor

och ges tillfälle till intervjuer med tilltänkta chefer. Även vissa interna chefer har

genomgått test av externt rekryteringsföretag innan tillsättning. Personal-

organisationerna upplever att processen fungerar tillfredställande. De ledare som önskat

mer teknikinnehåll i sin befattning har sökt sig till andra befattningar inom företaget.

Ingen extern rekrytering har vad som är känt misslyckats p.g.a. att de som sökt tjänsten

upplevt att de ej fått den roll de förväntat sig. Alla verksamhetsområdeschefer anses

kunna ha samma grundprofil.
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4.4.3 Hur upplever ni att ni påverkar ledarutbildning och rekrytering ?

Beträffande påverkan på rekrytering se ovanstående svar. Beträffande påverkan på

ledarutbildning så har personalorganisationerna inte varit involverade och därmed inte

heller fått möjligheten att påverka. Ledarutbildningen anses i stort sett fungera idag.

Bättre kunskap i arbetsrätt, lagar och avtal önskas dock av personalorganisationerna

liksom bättre kunskaper i ”situationshantering / konflikthantering”.

Personalorganisationerna har varit med och påverkat företaget till ett nyare synsätt på

ledarrollerna inom företaget, men man har ej varit med i skapandet av ledarprofiler.

Rekryteringsprocessen utvärderas ej idag men företag och personalorganisation anser

sig ha en samsyn vid rekrytering.

4.4.4 Hur upplever ni att miljön är för att skapa lärande ?

Miljön för att skapa lärande är mycket varierande, hos företaget liksom i andra företag.

Respondenten tror att detta är individberoende, vissa individer är mycket positiva att

lämna ifrån sig sin kunskap medan andra ser det som ett hot mot sitt jobb att lära andra /

lära av andra. Detta fenomen tror respondenten finns, mer eller mindre, på alla nivåer i

företaget, även på chefsnivån.

Verksamheten vilar, förutom de övergripande rutinerna, på mycket stor frihet hos

samtliga individer, detta p.g.a. att organisationen till stor del bygger på ensamarbete.

Organisationen belönar ”kreativa” ledare lönemässigt.

Synen på nätverk, framförallt tekniknätverk, är att de ej fungerar fullt ut som man från

början önskat. Ledarna förväntas fortfarande ha en kunskapsnivå så de kan svara på

tekniska frågor.



Peter Detterberg, Hans Melldén, 2002-06-10

4.4.5 Hur upplever organisationen att  erfarenheter återförs med avseende på.

ledarrekrytering, ledarutbildning och lärande i organisationen ?

Erfarenhetsåterföring anses tyvärr vara eftersatt i organisationen, viss återföring sker vid

chefsträffar med verksamhetsområdescheferna varannan månad och på

arbetsplatsträffar, men väl fungerande dokumenterade rutiner saknas. Beträffande

lärande i organisationen så fungerar detta väl vid introduktion av nyanställd

fältpersonal, lärande mellan befintliga chefer och lärande till nyanställda chefer upplevs

eftersatt. Organisationen upplevs som ”slimmad”. Detta leder till att organisationen ej

hinner med önskad nivå på erfarenhetsutbytet.

Information finns tillgänglig genom ett antal kanaler såsom personaltidning, intranet

och arbetsplatsträffar. Nätverk i ledarfrågor anses därför viktiga, men saknas idag.

4.4.6 Hur upplever ni att företaget tar till sig av personalenkäten ?

Resultaten från personalenkäter utvärderas, utvärderingen presenteras för

personalorganisationerna och handlingsprogram upprättas där förbättringar krävs.

Erfarenheten hittills är att de handlingsprogram som genomförts har gett resultat, vid

nästkommande personalenkät har resultatet ofta förbättrats.

Det finns dock en relativt stor osäkerhetsfaktor i genomförda enkäter, dels har enkäterna

omformats så svaren inte kan jämföras på ett bra sätt, dels har det förekommit

omorganisationer som inneburit nya chefer, nya arbetsuppgifter, nya arbetsplatser m.m.

Enkäterna har tidigare varit 1 gång / år vilket ansetts för tätt. Nu planeras

personalenkäter att genomföras 1 gång vartannat år. De olika typerna av enkäter har

minskat möjligheten att jämföra de olika årens resultat. Vissa av frågeställningarna är

direkt kopplade till att mäta att chefer och ledare fungerar i sina respektive roller.
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4.4.7 Hur upplever ni att medarbetarsamtalen fungerar ?

Medarbetarsamtalen fungerar i stort sett bra. Detta kan variera från chef till chef. Ingen

uppsummering sker av målsamtalens resultat. Uppföljning mellan chef och chef

fungerar bättre p.g.a. tydlig uppföljning indirekt i personalenkäter där förändringar

mäts.

4.4.8 Hur ser ni på att chefer belönas (extra) för att de har medarbetarsamtal ?

Företaget har tidigare haft denna "belöning" i form av en delkriterie i bonuslön, under

förutsättning att alla chefer hade haft målsamtal (utvecklingssamtal) med alla sina

medarbetare en gång per år så utgick en delbonus till samtliga medarbetare. Detta

system resulterade i att alla genomförde målsamtal men ett antal av dessa var av mycket

dålig kvalitet.

”Numera ser vi det som en självklar uppgift i ledarskapet. Hur ska man kunna utveckla

och engagera medarbetarna om man inte pratar med dem ?”

4.4.9 Anser ni att ledare och chefer får möjlighet till att i stor utsträckning

utnyttja sin kompetens ?

Alla medarbetare har stor frihet i sin yrkesutövning, i denna frihet ingår naturligtvis

också att utveckla sin yrkesroll. Har man kompetens som inte utnyttjas så uppmuntras

medarbetarna att tala om detta och föreslå förbättringar / förändringar. Detta

kompetensutnyttjande har vi haft särskilda utredningar om och det ingår också som en

del i målsamtalen. Naturligtvis finns det säkert chefer och medarbetare som har

kompetens som inte utnyttjas, det går helt enkelt inte att utnyttja den, för att den inte

passar in i yrkesrollen. T ex. VO-chefers tekniska kompetens utnyttjas inte idag

eftersom de ska fungera som ledare och inte som tekniker.
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5. ANALYS

5.1 Företagets arbetssätt och syn på kompetens

Om man först ser till företagets syn på kompetens, kan vi anta att den har fått en ökande

prioritet. Detta anser vi framkom vid själva intervjuerna och tecken på detta ser vi också

i t.ex. policyn kring rekryteringen (se en förkortad form i resultatdelen), där de påpekar

att för att ses som en attraktiv arbetsplats krävs det att medarbetare utvecklas. Hur det

gett effekt i organisationen, kan vi inte uttala oss om. Vår egen tolkning och erfarenhet

är att ledningen ofta vill mer än vad som syns i en organisation.

Vattenfall Service Syd AB använder ofta orden kunskap och färdigheter istället för

kompetens. Bl. a nu när de håller på att ta fram nya kompetenssystem och skall beskriva

de kvalifikationer som krävs för respektive målprofil (befattning). Detta enligt Harry

Classon. När vi kopplar samman den uttrycka definitionen med den syn, nätverk och

attityder som kommer fram i andra delar av intervjuerna anser vi att företagets

definition av kompetens till stora delar kan antas överensstämma med vår teoridel.

Det här tolkar vi som att fokus ligger på hur väl det finns kunskap och möjligheter hos

medarbetaren att utföra den uppgift han är satt att utföra. Det är inte bara en kunskap

definierad på ett papper, utan det rent praktiska handlandet i vardagens yrkesroll.

När det gäller överensstämmelsen med vår teori kring kompetens och

kompetensutveckling ser vi den yttre kontexten i detta fall som företagets roll i

Vattenfallkoncernen. Detta med dess ägarförhållande, marknadsposition och -roll,

geografisk spridning samt koncernens ideologier / värderingar. Bolagets affärsplan ser

vi som en övergripande del av den inre kontexten med företagets övergripande

målsättning och strategi. Tydligheten ökar i företagets / resultatenheternas /

verksamhetsområdenas verksamhetsplaner som upprättas årligen. Där blir mål, strategi,

teknik, organisation och människor tydliggjort.
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Företagets kompetensstrategi var vid intervjutillfället under utarbetande. Att få en

kompetensstrategi att fungera fullt ut anser vi dock kräva viss tid och kanske ett antal år

ytterligare för att nå sin fulla verkan i hela företaget. Ett bra samarbete och en samsyn

tycks råda mellan företag och fackförening i dessa frågor. En öppenhet till att ge förslag

finns mellan företag och fackförening.

Den interna arbetsmarknaden kan beskrivas i två delar. Internannonseringen är ett som

vi anser tydligt instrument för att visa vilken kompetens som efterfrågas. Detta i form av

de kvalifikationsprofiler och rollbeskrivningar som finns i annonseringen. Tydligare

anser vi att det kan bli i medarbetarsamtalen där företaget möjliggör ett tydliggörande

av sin efterfrågan på kompetens som kan matchas med individers önskemål om framtida

utveckling.

Hur förhåller sig bolaget till kompetens ? Ur de olika perspektiv som Dalin och

Ellström beskriver tycker vi det tekniskt - rationella / strukturella perspektivet liksom

det humanistiska perspektivet är intressantast att belysa. Synen på kompetens har blivit

allt viktigare för företaget. Prioriteten har ökat och kompetensen kan ses både ur ett

strukturellt perspektiv men också allt mer ur ett ökande humanistiskt perspektiv.

Kompetens anses som ett sammansatt begrepp.

Företagets syn på kompetens ur ett strukturellt perspektiv skulle kunna vara

nerbrytningen av affärsplanen till en verksamhetsplan och vidare till ett kompetens- och

målsamtal. Vi vill komplettera med ett humanistiskt perspektiv, där vi belyser

människan i organisationen. Detta då medarbetarsamtalen ska vara en matchning av

företagets och individers önskemål. Det är viktigt att det blir handling bakom orden så

att det inte bara blir tomma ord. En syn som vi anser påvisar vikten att organisationens

medlemmars delaktighet och självförverkligande. Vi får uppfattningen att företaget

lägger vikt vid att ha en tillfredställd personal, bl.a. genom att de har medarbetarsamtal

och genomför personalenkäter. Vi får uppfattningen att det inte genomförs

utvecklingssamtal och personalenkäter för att det är på modet just nu, utan att företaget

verkligen vill ta till sig vad som framkommer i dessa och försöker förändra och leva upp

till förändringarna.
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På sikt tror vi på positiva varaktiga förändringar som leder till en tryggare och

behagligare organisation att verka i för alla organisationens medlemmar. Detta om

kvaliteten hålls uppe och respektive medarbetare anser medarbetarsamtalen givande.

5.2 Rekrytering

5.2.1 Rekryteringsförfarande

Vattenfall Service Syd ABs rekryteringsförfarande stämmer relativt väl överens med de

teorier vi läst om och den syn på rekrytering vi har. Det är en vanlig modell och vi har

beskrivit den i korthet i resultatdelen. Det som är tydligt är att rekryteringsförfarandet

har ändrats över tiden. Idag är det mer av en professionell rekryteringsprocess där ett

behov är identifierat och man har via en kravprofil identifierat behovet av vilken typ av

ledare som behövs i organisationen. Detta är en klar skillnad mot hur man tidigare valde

ut och tillsatte personer på ledande befattningar. Det skiljer sig också mot de teorier vi

funnit avseende rekrytering. Från att varit en form av belöning att få bli ledare ”efter

lång och trogen tjänst” till att nu tillsätta den ”rätta personen” som behövs för

befattningen. Detta är en klar markering av vikten av att ha en som Vattenfall säger

”ambassadör för personalen” som kan leda team i en tuff konkurrens mot uppställda mål

och resultatkrav. Till detta håller Vattenfall Service Syd AB på att skapa profiler för

sina olika befattningar om vad som förväntas av varje befattning och det är en tydlig

kravspecifikation av vilket behov organisationen har. Detta för att man i

rekryteringsförfarande lätt skall kunna identifiera vad för befattning som behöver

anställas, vilket underlättar rekryteringsprocessen enligt vår syn. Sammantaget kan

sägas att processen under de senaste åren blivit tydligare och fungerar idag ganska väl

med teorierna vi tagit del av. Det är så att vi anser att man kommit något längre inom

området med kravprofiler. Detta skapar förutsättningar för att lätt veta vilka

kompetenser som förväntas på olika befattningar. Vi anser att detta underlättar

identifiering av vilken kompetens som behövs vid ett behov av rekrytering
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5.2.2 Urvalsprocess

I litteraturen och även författarnas erfarenheter från arbetslivet gör gällande att det blir

allt vanligare med olika typer av tester och scenarieprövningar i samband med

anställningar på högre befattningar inom den svenska arbetsmarknaden. Hos Vattenfall

Service Syd AB har det i varierande utsträckning anammats tester. Det som förekommer

är olika typ av personlighetstest, även för interna kandidater i vissa fall, som t ex Myers

Briggs kopplat till intervjuer av de intressantaste kandidaterna. Detta var ett förfarande

som vi uppfattade att man var nöjd med och något vidare behov av fler tester ansågs inte

föreligga i dagsläget. Detta trots att ledare rekryteras till alla nivåer i företaget och att en

stor del av anställningarna utföres av organisationen själv. Ökat användande av

personlighetsprofiler skulle enligt författarna kunna vara till hjälp vid analyser internt i

företaget och för att skapa en bra sammansättning av ledningsteam. Även vid analyser

av situationer skulle olika personlighetsprofiler kunna vara till hjälp. En möjlighet till

lärande! Detta då många ledarroller anses kunna ha samma personlighetsprofil. Detta

ska ses som en hjälp / indikator, man får inte ha för stor tilltro så att dessa är det enda

bedömningskriteriet. Likaså hur ska resultaten användas i nästa steg och vad är

konsekvenserna av olika resultat ? Tror organisationen på en mångfald avseende

personlighetsprofiler bör profiler identifieras för att kunna skapa framgångsrika team

som är rätt sammansatta enligt Belbins teorier.

5.2.3 Rekryteringsstöd

Det förekommer rekryteringar med hjälp av rekryteringsföretag har vi konstaterat. Detta

bör beaktas i syfte att säkerställa hur man bygger upp en egen erfarenhets- och

kunskapsbank avseende förmågan att rekrytera ledare. Ett lärande arbetssätt förväntas

leda till att organisationen blir bättre och bättre på att rekrytera och kommer att träffa

mer och mer rätt i sina bedömningar av kandidater. Det bygger med stor sannolikhet

upp en erfarenhetsbank med värdefull kunskap om den dokumenteras så att fler kan ta

del av den på sikt.
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Företaget har dokumenterade rutiner för rekrytering, vilket vi ser som möjligheter till

erfarenhetsåterföring. Hög grad av rekrytering i intern regi tror vi leder till större

möjlighet till lärande om inte rekrytering sker i tätt samarbete med externa

rekryteringsföretag.

Företagets urval av vem som skall anställas bygger mycket på känsla och hur väl

kandidaterna kommer att kunna leva upp till och verka i enlighet med företagets /

koncernens beskrivna synsätt. Hur säkerställer man mångfalden och hur används

profilerna man skapat i detta läge ? Detta är frågeställningar som en organisation bör ha

med i sin utvecklingsplan

5.2.4 Kvalifikationsprofiler

För att veta vilka typer av ledare och även medarbetare företaget behöver, arbetas det

med att ta fram tydligare profiler för varje yrkesgrupp. Detta för att lättare klara av

identifiering av vilka typer av befattningar som behövs inom organisationen men också

för att lättare veta vilken befattning som eftersöks om någon lämnar företaget.

Alternativet är att ett behov av nyrekrytering föreligger. Profilerna har också en annan

tanke som inte har direkt med rekrytering att göra. På sikt kan detta leda till att varje

medarbetare får sin profil och det kan stämmas av om medarbetare behöver

vidareutbildning för att nå upp till en av företaget önskad nivå. Detta gör att på sikt har

alla kompetensprofiler vilket kommer att underlätta för internrekrytering.

5.2.5 Externrekrytering

Vid behov av ny / ersättningsanställning är företagets filosofi att först se om potentiella

kandidater finns inom de egna leden. Detta sker alltid innan det kan komma ifråga med

externsökning av medarbetare. Processen som föregår det här har vi uppfattat som

”tagen ur teorin”. Det handlar om analys av behovet och fastställande av

kravspecifikation. När man är klar med profilbeskrivning av en tjänst, leder det till att

man i detta läge vet vad som krävs för respektive tjänst på ett enkelt sätt.
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Sedan kommer processen där eventuella interna kandidater finns som uppfyller kraven.

I det här läget har också personalorganisationerna varit med och gjort egna intervjuer

med kandidaterna. Finns inga lämpliga interna kandidater drar en extern rekrytering i

gång. Vår syn är som vi skrivit om under identifiering i teoridelen och som en av våra

respondenter också påtalade, att det bästa är ofta om det finns interna kandidater. De

känner organisationen och företagets normer och policies och arbetar oftast redan med

liknande arbetsuppgifter. Det är oftast de bästa kandidaterna men kan behöva stödjas

med vidareutbildning. Ett kortsiktigt problem som kan uppstå är att rekryteringsbehovet

”flyttar runt” i organisationen.

Detta avsnitt har vi inte avhandlat i referensramen, men det undersökta företaget hade

som regel att uppföljning av rekryteringen sker första gången efter en vecka, då en

avstämning sker. Därefter skall enligt rekryteringspolicyn ett utvecklingssamtal ske

efter tre till sex månader med överordnad chef.

Rekryteringsförfarandet kan ses som en relativt centralt styrd process, där det gäller att

behov och tillsättning sker professionellt.

5.3 Ledarutbildning

Företagets syn på ledarskap anser vi stämma med de tre perspektiven på svenskt

ledarskap i doktrinskiftet. Verksamhetsområdeschefer antas agera utifrån ett

affärsmässigt perspektiv. Då vi tror att kundmöte är en viktig del även i

verksamhetsområdeschefernas arbete, så antar vi att yrkesrollen kräver visst tekniskt

kunnande. Detta för att kunna möta kunden och diskutera teknikfrågor utan att behöva

återkomma med svar efter att ha kontaktat expertis hemma.
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Beläggning är av hög vikt i ett entreprenadföretag. Människosynen med en ökad syn på

medarbetare som företagets betydande tillgång påpekades under intervjuerna.

Ledarskapet med betoning på idéer / mål som ökat styrmedel då företaget har en platt

organisation och en stor geografisk spridning har lett till hög grad av delegering.

Företaget har ändrat synsätt. Nya ledare förväntas agera enligt detta synsätt. Ett antal

chefer är dock kvar i ett ”gammalt synsätt” med hög teknikorientering. Det

organisatoriska lärandet har ej nått alla ledare, men vi tror att det tar tid innan en ny

ledarstil har ”slagit igenom” fullt ut i en organisation.

Ledare eller potentiella ledares behov av ledarutbildning diskuteras i medarbetarsamtal,

ett arbetssätt där synen på ledarskap förankras mellan chef och chef. Urvalet kan sägas

ske decentraliserat, medan kursutbud / kursinnehåll formas centralt. Det sker ingen

utvärdering av själva processen annat än genom personalenkäter som är en hjälp till

identifiering av ledarutbildningsbehov. Urvalskriterier vid ledarutbildning är ej

fastställda men samsyn med företagets värderingar antar vi är nödvändiga liksom en

högre teoretisk kompetens blir allt viktigare.

Facket anser sig inte påverka ledarutbildningen men anser att utbildningen i stort

fungerar. De saknar eller önskar dock mer av vissa delar såsom mer om lagar / avtal

liksom konflikthantering. Inget som vi ser strider mot företagets syn på ledarskap.

Respondentföretaget har som vi tycker en intressant filosofi om hur potentiella ledare

tas tillvara inom organisationen. Hur identifieras dessa potentiella ledare i

organisationen ? Eftersom det finns många ledare i koncernen så drivs det också många

ledarutbildningar. Vid dessa utbildningstillfällen bjuds även framtida kandidater in att

deltaga i utbildningarna. Detta som ett led i att få fram nya yngre tänkbara ledare. Det

blir en typ av traineeprogram för potentiella ledare där de formas och lär sig att kunna

leva upp till och verka i enlighet med företagets / koncernens beskrivna synsätt.
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Detta anser vi som en bra och klok investering i företaget / koncernens framtid som är

nödvändig och som fler borde lära sig av. Detta då många företag har en hög

medelålder, men kanske inte satsar så mycket på att fånga upp och lyfta de yngre som

kommer in i organisationen innan de försvinner ur den igen. En anledning kan vara att

de inte uppmärksammas och deras kunskap och förmågor nyttjas oftast inte fullt ut.

Företaget och individen tappar i det här läget möjlighet till lärande.

5.4 Lärande i arbetet

Finns förutsättningar för lärande i organisationen ? De förutsättningar som teorin pekar

på är komplexitet, handlingsfrihet och organisatoriska förutsättningar. Då vi här

behandlar ledare och chefers möjligheter tror vi att det finns stora möjligheter, likaså för

de som hanterar utbildning och rekrytering, vilket till stor del är ett chefsansvar. Som

första punkt, komplexiteten, tror vi att det finns stor förutsättning för lärande då

ledarjobb med 30-40 anställda bör ses som komplext. Stort antal kontaktytor, många

olika tekniska och personella frågeställningar som behöver behandlas av respektive chef

/ ledare.

Andra punkten är handlingsfrihet. En förutsättning som respondenterna ansåg fanns för

företagets ledare då företagets ledare har stort ansvar och befogenheter då

organisationsstrukturen bygger på mycket ensamarbete. Uppfattar respektive chef att de

har befogenhet som matchar upplevda ansvaret ? Behovet kan antas bero på en

kombination av de geografiska avstånden som finns, antalet att leda etc. Företagets syn

verifierades av personalorganisationen. Under förutsättning att företaget ger stort

tolkningsutrymme och handlingsutrymme till sina ledare tror vi parametern

handlingsfrihet kan anses uppfylla förutsättningen för möjlighet till lärande.
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Tredje förutsättningen är organisatoriska förutsättningar. Här krävs enligt teorin feed-

back på resultat, handlande etc. Det finns en feed-backprocess i företaget som dels

består av medarbetarsamtal som sker mellan chef-medarbetare och därmed också mellan

chef-chef. Personalenkät är en annan feed-backprocess och verifieringsprocess i

företaget. Belöningar finns i form av bonussystem, bl.a. baserat på medarbetarsamtalen.

Kreativa ledare belönas! Vi kan anta att feed-back processens effektivitet varierar

beroende på individer och organisatoriska förutsättningar. Likaså måste organisationen

ta till sig av resultaten som kommer fram i processen. Samarbete och hjälpmedel har vi

ej kunnat utläsa i vår studie.

Lärandet inom företaget anser vi ske både ur ett rationalistiskt perspektiv och ur ett icke

rationalistiskt perspektiv. Ur det rationella perspektivet har vi den centraliserade

planeringen, som kommer från stabsfunktioner, t.ex. i form av ledarskapsprogram. Detta

kan antas nödvändigt då det finns en affärsplan / verksamhetsplan som kräver

förändringar och nya kompetensområden eller profil för företagets chefer / ledare. Då

företaget i sin helhet är relativt ungt får vi uppfattningen att mycket fortfarande är i en

skapande- / etableringsfas och då kräver ett lärande ur mer rationalistiskt perspektiv. I

och med medarbetarsamtal, personalenkäter, erfarenhetsdatabas tycker vi oss se en

ambition att skapa en balans mellan det rationalistiska och det icke rationalistiska

perspektivet med en mer decentraliserad erfarenhetsåterföring. En ”slimmad”

organisationen kan bromsa möjligheter för lärande då vi tror det kan vara svårare att ta

sig tid för reflektion. Att ta tillvara på de ledarerfarenheter som skapas i organisationen

anser vi vara viktigt då ambitionen att skapa nätverk inom området planeras. Ett nätverk

med decentraliserad drivning tror vi skulle vara en för företaget ytterligare kraftfull

källa till lärande.

Utnyttjas kompetensen inom företaget ? Ser företaget till att nuvarande anställda ska

kunna fylla de roller / kompetensprofiler som företaget behöver i framtiden ? Vi får

uppfattningen att företaget gör det. Dels genom att arbeta aktivt med internrekrytering,

möjligheter till omfördelning / förändring av arbetsuppgifter och möjlighet till

kompetensutveckling anser vi tyda på att företaget ser efter vilka som kan utvecklas i

och från befintliga befattningar.
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Vi ser även medarbetarsamtalen som en möjlighet till dialog kring enskilda individers

utveckling. Den möjlighet som finns i medarbetarsamtalen är dock beroende på

individerna, chef såväl som medarbetare.

Även om platthet / slimmad organisation, geografisk spridning, eventuella skillnader i

organisationskultur existerar tror vi att det finns goda förutsättningar för lärande i

arbetet. Detta då det finns en medvetenhet om problemen och att organisationen måste

ges tid och möjlighet att ta till vara på erhållen kunskap.

5.5 Erfarenhetsåterföring

Organisationen arbetar mycket med lärande på individnivå som sedan ska överföras till

ett lärande i organisationen genom dess medlemmar. Individuellt lärande består bl.a. i

att alla ledare får kontinuerliga ledarutbildningar, minst en gång per år. Grunden för

vilken typ av utbildning varje chef / ledare behöver får man fram genom

utvecklingssamtal, där det samtalas om utbildningsbehov och vilken typ som ledaren

känner ett behov av. Denna decentraliserade process ställer krav på både chef och

medarbetare när behovet identifieras. Även personalenkäterna kan ge signaler om vilken

kunskap ledare behöver stärka i sin roll som personalansvarig alt projektansvarig. Efter

att resultatet från personalenkäterna utvärderats presenteras de för personal-

organisationerna och ett handlingsprogram för åtgärder ska skapas och följas upp.

Eftersom rollen som ledare innebär stora befogenheter och även stora skyldigheter är

det, anser vi viktigt att alla medarbetare har rätt kompetens för att kunna verka så bra

som möjligt mot företagets uppställda mål. Detta anser vi vara en av de mest

betydelsefulla bitarna och ett ansvar man aldrig får tappa fokus från. Att hela tiden följa

upp och analysera situationer är av största vikt. Det kan leda till stora problem i

måluppfyllelse och möjlighet till utförande av arbetsuppgifter på individnivå om det

finns missnöje med den individuella utvecklingen. Vilket i sin tur ger problem på

organisationsnivån. Gränsen mellan individ och organisationsnivån är ibland hårfin. All

inlärning sker som vi tidigare sagt på individnivå för att sedan ge ett förändrat beteende

på organisationsnivån.
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Det viktiga är också att när man tagit till sig ny kunskap på individnivå är det viktigt att

den överförs och börjar brukas i organisationen. Detta för att organisationen skall lära

sig. Vi antar att det finns vissa svårigheter i att nå ett organisatoriskt lärande då man

dels har en relativt ny organisationsstruktur som ett resultat av sammanslagningar av

gamla organisationer med dess företagskulturer men också beroende på dess

geografiska utbredning.

Det måste skapas ett nytt beteende i organisationen av kunskapen som individen har lärt

sig / tagit till sig. Det finns ett starkt samband här enligt Argyris. Vi kan se i vårt

undersökta företag att man tagit till sig kunskap på detta sätt och sedan också fått en

varaktig förändring av beteendet. Exempel på detta är att medarbetarsamtal har börjat

användas kontinuerligt. Detta är en signal som visar på hur lärprocesserna kan fungera.

Problemet är oftast att det tar tid att implementera nya idéer i stora organisationer.

Införandet av utvecklingssamtalet är ett exempel på hur man kan använda Kolbs modell

”komplett lärcykel på individnivå” anser vi. Utvecklingssamtalet bygger på individen i

organisationen och dennes upplevelser ”stimuli”. Genom utvecklingssamtalet går man

igenom upplevelser och reflektioner över individens situation. Detta leder till att vi

skapar nya begrepp och utformar åtgärder för att förändra situationen. Det här leder i sin

tur till en förändring av beteendet på så sätt att antingen en ny riktning på beteende eller

så förstärker man ett befintligt beteende. Det förändrade beteendet som framkommit

genom processen leder till en ny slags upplevelse som kan vara både positivare eller

negativare jämfört med innan. I den här processen är det också bara en person åt gången

som förhåller sig till situationen. Genom utvecklingssamtalets införande har

individuella lärprocesser blivit tydligare i vår syn på organisationen. I ett

organisationsperspektiv har även organisationen lärt sig eftersom många individuella

förändringar av beteendet leder till förändring av organisationens beteende.

Medarbetarsamtalen kan antas fungera relativt bra men summeras ej upp, på ett

strukturerat sätt, för skapa ett organisatoriskt lärande. Vi antar att medarbetarsamtal chef

till chef har möjlighet att fungera bättre då det är färre underställda.
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Sett över de senaste fem åren har den här organisationen och dess medlemmar lärt sig

oerhört mycket som kan hänföras till kognitiv och social inlärningsteori. Detta måste

vara väldigt påtagligt för den nuvarande organisationens ledare. Orsaken är att företaget

är ungt ungefär fem år och en sammanslagning av många gamla organisationer till en

ny. Alla gamla organisationer hade sina processer. En ny organisation har skapats och

denna är fortfarande i en upplärande fas. Därför är författarnas bestämda mening att hela

organisationen och främst dess ledare har fått lära sig nya ämnen och inriktningar för

verksamheten, utvidga sina existerande kunskaper, bygga upp ny kunskap till förmån

för sin gamla och även förkasta tidigare kunskaper som inte längre gäller. Detta ser vi

som typiska kognitiva inlärningsteorier för individer i organisationer. Alla medlemmar i

den nya organisationen har på något sätt genomgått minst ett av dessa stadier. Vi tror

inte att det har varit så tydligt vilka stadier, enligt kognitiva inlärningsprocessen, vad

man har genomgått vid en sammanslagning och nybildande av en ny organisation. Det

innebär delvis andra normer och värderingar än vad man varit införstådd med i tidigare

organisationstillhörighet.

Att även de sociala inlärningsteorierna är en process som ständigt pågår är vi

övertygade om. Detta därför att vi tror att många lär av varandra i organisationen och ett

utbyte av kunskap sker mer informellt i vardagen men också mer formellt genom olika

grupper och träffar.  Ett exempel är arbetsgrupper och nätverken som skapats för utbyte

av kunskap och erfarenheter avseende teknik och marknad. Detta är en bit på vägen för

att hela organisationen skall handla på samma sätt i givna situationer. Ledarna i

organisationen måste vara förebilder och vara enade för att vi skall få till inlärningen i

hela organisationen. Här är de en förebild och har redan genomgått en del av denna

process, vilket vi anser ha framkommit tydligt i vår undersökning.

Organisatoriska lärandet bygger på att individerna i organisationen lär sig och utvecklas.

Vår föreställning är att ledarna gör det genom att deltaga i nätverken som skapats och i

möten mellan stab och de olika chefsnivåerna. Vi tror att staben har en påverkan här i

vad de olika ledarna skall ta till sig och lära sig genom att ha olika system

organisationen skall verka efter.



Peter Detterberg, Hans Melldén, 2002-06-10

För att lära här krävs att ett stort antal medlemmar i organisationen tar till sig av de nya

förhållningssätten. Detta tror vi fungerar genom att alla ledare tar till sig och arbetar

utifrån de normer som finns. Deras individuella likartade agerande tillsammans i

nätverk leder till ett organisatoriskt handlande. Detta i sin tur leder till en reaktion i

organisationens handlande som återigen slutar i individuella handlingsmodeller.

”Komplett inlärningscykel på organisations nivå”.

Vad finns det som skall kunna bromsa erfarenhetsåterföringen ? Alla organisationer

består av individer och beror på individers vilja, motivation och drivkraft att använda

sig av nyvunnen kunskap i sin roll. Vi tror att organisationer ofta upplever att de har så

kallade ”bakåtsträvare” som hindrar ledningen av företaget. Åldersstrukturen (hög

medelålder) liksom personalomsättning (låg personalomsättning) kan antas påverka

förändringsbenägenheten negativt. På ett sådant sätt att viljan till förändringar är låg och

det är lätt att falla tillbaka i invanda mönster. Men om man bortser från detta och ser

mer på eventuella organisatoriska problem vill vi lyfta fram den ”platta

organisationsstrukturen”. Att ha en platt organisation innebär att en chef har många

direktrapporterande medarbetare. Detta anser vi innebära ett tungt ansvar för chefer,

såsom att hålla 30-60 stycken medarbetarsamtal med förberedelser och efterarbete,

vilket antas ta mycket tid (uppskattad tidsåtgång 50 medarbetare x 2 utvecklingssamtal /

år x 4 timmar för förberedelse, samtal och efterarbete ger en tidsåtgång på 400 timmar

vilket är lika 2 ½ arbetsmånad). Vi hoppas att organisationen lägger den tid det krävs

för att utföra detta på ett respektfullt sätt mot medarbetarna och för att få ut effekten av

att genomföra medarbeta / målsamtal. Problembilden vi ser är dock att analysera,

sammanställa och tolka resultatet från alla dessa samtal till en helhet att föra vidare i

organisationen. Detta skulle inte ha något med ovilja att göra, snarare en komplexitet

och en svårighet att skapa tydlighet i åtgärder. Vi tror att en tydlig uppföljning och

målsättning underlättar återföringsprocessen i organisationen.
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Vi tror att det är här som nätverken kommer in. En möjlighet till kopplingar tvärs

företaget som har en möjlighet att skapa samhörighet, samsyn och ett ömsesidigt

lärande i organisationen.

Vi tror att det i nuläget kan finnas svårigheter att åstadkomma möjligheter till loop-

lärande på en övergripande organisationsnivå. Detta då vi ser att det fortfarande finns

risk för variationer i  företagskultur, geografisk spridning, och risk för frågetecken om

samhörighetskänsla inom företaget. Som exempel ser vi den ledarstil som företaget har

antagit. Denna har accepterats av ledare på individnivå och på senare tid även på

organisationsnivå med avseende på företagets ledare. Företaget har dock svårare att få

alla organisationens medarbetare att acceptera och ta till sig detta ledarskap.

Vi har i våra intervjuer ej stött på något som vi vill kategorisera som ”tripple-loop

learning”.

Om vi sammanfattar vår bild av erfarenhetsåterföring på en organisatorisk nivå ser vi

resultatenhetsmöten som ett viktigt fora för dialog och återföring. En dialog chef till

chef som grundar sig på medarbetarsamtalen samt de personalenkäter som genomförs

vartannat år och resulterar i åtgärdslistor för att föras vidare in i företagets olika

verksamhetsplaner.
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I vår tolkning av resultatet i jämförelse med vår egen modell vi skapat tidigare i

uppsatsen ser vi verksamhetsplanen med kompetensstrategi som medlet för det

organisatoriska handlandet, kopplat till de medarbetarsamtal som genomförs.

Den nya kunskapen sprids och fångas till stor del upp genom medarbetarsamtal och förs

vidare till resultatenhetsmöte liksom personalenkäter som mäter och verifierar resultat.

Även den informella dialogen har sin roll. Betydelsen av den informella dialogen ska

inte underskattas, då vi tror denna har en viktig roll i varje organisation.

Figur 12, Kompetensprocessen, från affärsplan till kompetenssamtal

Affärsplan

Verksamhetsplan
- Resultatenhet

- Verksamhetsområde

Målsamtal
•  Resultat
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Figur 13, Författarnas syn på företagets erfarenhetsåterföringsprocess
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6. SLUTSATSER

Vattenfall Service Syd AB har inte inom företaget tydliggjort någon formaliserad

återföringsprocess med avseende på egna ledarerfarenheter, ledarutbildningar och

ledarrekryteringar. Den återföring som sker anser vi vara till stor del centraliserad, men

mer av indirekt karaktär. Den vunna kunskapen återförs genom regelbundna

medarbetarsamtal (kompetenssamtal och målsamtal), personalenkäter vartannat år,

resultatenhetsmöten 1 gång / månad,  informell dialog chef - chef och i företagets

erfarenhetsdatabas. Detta leder vidare till ett organisatoriskt handlande av mer

formaliserad karaktär. Vad som framkommer tror vi är i hög grad individberoende.

Vattenfall Service Syd AB arbetar med att skapa kvalifikationsprofiler på alla sina

tjänster, för att kunna göra detta behövs en grund. Denna grund finns i personalen och

deras roller i det vardagliga arbetet. Det här behöver kompletteras och då finns

erfarenhet och kunskap i organisationen att använda sig av genom att ta till sig av den

indirekta återföringen.

Vidare leder den nya kunskapen till att verksamhetsplanen omarbetas en gång per år och

får aktuellt och prioriterat innehåll. Detta hjälper företaget att fokusera på rätt saker och

att göra rätt saker i förhoppningsvis rätt tid. Timing! I denna verksamhetsplan ingår

kompetensstrategier och kompetensplaner som är aktuella och viktiga för att

verksamheten skall kunna styras i rätt riktning och ha kompetenta medarbetare. Denna

styrning sker främst genom medarbetarsamtalen.

En fortsättning på hur kunskapen i företaget tas tillvara och tar formell form, är att det

skapas företagsinstruktioner, t.ex. rekryteringsrutiner, utifrån den vunna erfarenheten.

Det är i det här läget oerhört viktigt att ta till sig erfarenheten som finns inbyggd i

företaget på ett riktigt sätt. En felaktig användning av förtroende och vunnen erfarenhet

kan annars uppnå motsatt verkan vilket tar oerhört lång tid att återskapa / reparera.
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Vi får uppfattningen av att personalens syn på och upplevelse av rekrytering

framkommer genom fackliga företrädare. Utbildning och kvalifikationsprofiler

avseende ledarskap har däremot lågt inflytande från personal / fackliga företrädare.

Företaget lever med stora geografiska avstånd vilket vi anser försvåra integration,

kunskapsöverföring och ”vi-känsla” som bör underlätta att man tar till sig nyvunnen

kunskap. Likaså har förtaget en ”platt” organisation vilket betyder korta beslutsvägar

men med tidsproblem p.g.a. stort antal medarbetare för respektive verksamhets-

områdeschef. Likaså tror vi att en hög grad av centraliserad kunskapsspridning behövs

p.g.a. det geografiska avståndet men också decentraliserad kunskapsspridning för att

skapa engagemang och motivation på lokal nivå.

De åtgärder som vi ser skulle kunna stärka processen ytterligare och lyfta lärandet från

individnivå till organisationsnivå är:

1. Nätverk finns inom kategorierna teknik och marknad. Ett utvecklat nätverk för

ledarskapsfrågor tror vi skulle vara till stor nytta för erfarenhetsåterföring. Det krävs

också att någon driver nätverket. Gärna genom decentraliserad drivning.

2. Fler profiler behövs. På sikt behöver alla tjänster sin profil. Vi tror också på att

kontinuerligt använda personlighetsbedömningsinstrument såsom Myers-Briggs.

Viktigt är att beskriva hur profilerna ska användas / utnyttjas i företaget.

3. Tätare uppföljningsfrekvens, personalenkät ? Samma frågor från år till år och

möjlighet att relatera till eventuella kundenkäter.

4. Dokumentera processen hur erfarenheterna ska fångas upp, återföras och föras ut i

övriga organisationen.

5. Organisationen mäts internt men saknar extern mätning i form av kundenkät.
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7. Diskussion

7.1 Vidare perspektiv

Hur kan vårt resultat komma in i ett omvärldsperspektiv. Vad kan vi lära oss av det och

överföra på andra saker. När vi ser på erfarenhetsåterföring ”i ett vidare perspektiv” kan

frågor såsom hur sker erfarenhetsåterföring på bästa sätt ? Är det möjligt att

dokumentera och strukturera hela processer, eller hur beroende är man av sociala

relationer ? Är erfarenhetsåterföring en social konstruktion ? Med det vi anser oss veta

idag, är skapandet av rutiner och dokumentation lösningen till viss grad. Vi anser dock

att personliga relationer är av högt värde för att erhålla erfarenhetsåterföring. Vi tror att

mycket av den erfarenhetsåterföring som sker är av informell karaktär. Likaså att den

kan vara otydlig och omedveten för individer i en organisation.

Som en tydlig del av erfarenhetsåterföringen ses lärandet vid rekryteringar. Det som vi

ser som en viktig faktor är att ha kunskap avseende rekrytering och förståelsen hur att få

rätt person på rätt plats. Ofta finns redan idag lämpliga personen inom organisationen.

Det kan gälla att hitta / identifiera dessa personer. I vissa fall kan det ändå vara

nödvändigt att rekrytera externt för att skapa ett trendbrott i verksamheten. Det viktiga

vid all rekrytering är att individen som man avser att anställa till en viss befattning

uppfyller kvalifikationskraven och har den rätta personliga profilen. Det får inte

glömmas att vid varje rekryteringstillfälle skall information och kunskap om vilken

sorts person som behövs på den aktuella tjänsten skaffas med hjälp av både medarbetare

som skall verka tillsammans med nye befattningshavaren samt arbetsgivarens åsikter

som i slutändan bestämmer. Detta för att behoven kan skilja sig inom organisationens

olika delar.

Då mycket av ledarskap handlar om relationer och människor tror vi att kunskapen om

personlighetsprofiler och i vilken situation som råder är av intresse ur ett

ledarskapsperspektiv. Detta då olika personlighetsprofiler kan antas passa in i olika

situationer.
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7.2 Förslag till fortsatt forskning

Enligt våra studier skulle det kunna betyda att de social relationerna kan vara av intresse

att studera då vi tror att de är mycket betydelsefulla. Nätverk, olika kulturer,

gemensamma mål, teamkänsla etc., hur påverkar detta erfarenhetsåterföringen inom en

organisation ? Till detta tycker vi att en koppling till organisationsstrukturen kan göras,

d.v.s. organisationens ”djup / platthet” som vi tror antar kan påverka möjligheter till

dialog och återkoppling.

7.3 Eget lärande i uppsatsprocessen

Hur har vårt eget lärande utvecklats d.v.s. återkoppling mot normativa delen för våra

socialt grundade fördomar ? Våra fördomar har delvis besannats då vi antog att få

organisationer arbetar kontinuerligt och tydligt med dessa frågeställningar. Vi har lärt

oss att vanligt förekommande verktyg inom en organisation ibland får en mycket

betydande roll för erfarenhetsåterföring. Det gäller att utnyttja dessa och tydliggöra hur

de används på ett för organisationen betydelsefullt sätt.

7.4 Metodkritik, kritik mot oss själva

För att öka generaliserbarheten skulle en kvantitativ förstudie gjorts. Detta för att skapa

en bättre bild av vad som kan tänkas vara praxis i (svenska) organisationer. Likaså

skulle den kvalitativa studien kunna kompletterats med ett ytterligare antal intervjuer

med några ytterligare organisationer.

En mer detaljerad bild skulle eventuellt kunna åstadkommits genom fler intervjuer, på

fler nivåer inom Vattenfall Service Syd AB, men vi tror inte att det hade lett oss i någon

annan rikting.
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7.5 Råd till praktikern!

Exempel på frågor vi tycker att en organisation ska ställa sig för att veta hur de ska gå

tillväga för att börja arbeta med erfarenhetsåterföring ?

• Känner organisationen ett behov av att återföra kunskap ? Finns koppling till

övergripande struktur ?

• Varför (målet) och vad (vilken typ av kunskap) vill organisationen återföra ?

• Är organisationen mogen för förändring ? Identifiering av hinder!

• Vad återförs idag och vad saknas ?

• Vilka källor har man för att samla in kunskap ? Formella och informella vägar ?

Förslag på nya vägar ?

• Vilka medel finns i organisationen för att använda för återföring ? Vilka saknas ?

• Vem leder processen ?

• Vad behöver skötas centralt och vad kan skötas decentraliserat i t.ex. nätverk ?

Vi anser att svaren på frågorna, förslagen på åtgärder och uppföljning bör dokumenteras

och kommuniceras enkelt, positivt och klart i organisationen.
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Diskussionunderlag

Frågor ställda till rekryteringsansvarig, utbildningsansvarig samt
chef/ledare:

1. Beskriv hur ledarrekryteringsprocessen ser ut i företaget ?
2. Beskriv hur ledarutbildningsprocessen ser ut i företaget ?
3. Hur arbetar ni med förutsättningar för att skapa lärande hos chefer/ledare ?
4. Vad har ni för urvalskriterier vid ledarrekrytering ?
5. Har ni differentierade krav beroende på ledarnivå ?
6. Hur definieras kravprofiler / vem definierar dem ?
7. Får ni feed-back från de avdelningar ni rekryterar till respektive utbildar åt?
8. Hur upplever ni att ni påverkar utbildning och rekrytering ?
9. Vad har ni lärt er från tidigare erfarenheter från organisationen ?
10. Hur ser företagets återföringsmekanismerna ut ?
11. Hur upplevs erfarenhetsåterföringen av organisationens medlemmar ?
12. Kan ni ge konkreta exempel på erfarenhetsåterföring ?
13. Har återföringsprocessen förändrats?
14. Har ni någon uppföljning på hur era processer fungerar ?

Frågor ställda till Fackföreningsrepresentant:

1. Hur upplever ni att ni påverkar kompetensstrategin ?
2. Hur upplever ni att ledarrekryteringen fungerar ?
3. Hur upplever ni att ni påverkar ledarrekrytering och ledarutbildning ?
4. Hur upplever ni att miljön är för att skapa lärande ?
5. Hur upplever organisationen att erfarenheter återförs m.a.p. ledarrekrytering,

ledarutbildning, lärande i organisationen ?
6. Hur upplever ni att företaget tar till sig av personalenkäten ?
7. Hur upplever ni att medarbetarsamtalen fungerar ?
8. Hur ser ni på att chefer belönas (extra) för att de har medarbetarsamtal ?
9. Anser ni att ledare chefer får möjlighet till att i stor utsträckning använda sin

kompetens ?

Att notera vid intervjuer:
• Vem tycker – pers avd, linjen, påläggskalv (man-kvinna, ekonom-ingenjör-

personal-etc.)
• Vad tycker de som är en del i det resp. är “utsatta” för processen ?


