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Abstrakt 

Författare:   Maria Nilsson   

Titel:  Lärande och kompetens inom sågverksindustrin - ”om du inte kan något annat kan du 

alltid få jobb på sågen”  

Engelsk titel: Learning and competence in the sawmill industry –“if you can’t do anything else you 

can always work at the sawmill” 

     Antal sidor: 51 

______________________________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka lärande och kompetens inom sågverksindustrin. 

Forskningsansatsen utgick från en konstruktivistisk och tolkningsinriktad ontologisk- respektive 

epistemologisk grundsyn. För insamling av empiriskt material valdes den kvalitativa 

forskningsintervjun. Undersökningen tog sin utgångspunkt i en förstudie hos 

arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Organisationen drev ett rekryteringsprojekt med syfte 

att höja den generella utbildningsnivån inom sågverksbranschen. De menade att en högre 

utbildningsnivå skulle förbättra förutsättningarna för medlemsföretagen att utveckla en lärande 

organisation samt medföra ökad lönsamhet. Denna syn problematiserades genom en empirisk studie 

på ett sågverk där det organisatoriska lärandet undersöktes genom att olika villkor för lärande 

fokuserades. Resultatet visade att det fanns två typer av arbeten; ett relaterat till produktionslinjen 

samt ett av friare typ vilket i studien benämndes som utearbete. I det förstnämnda kunde det 

organisatoriska lärandet sägas vara av anpassningsriktad natur medan utearbetet karaktäriserades av 

ett mer utvecklingsinriktat lärande. Undersökningen visade också på en medarbetarprofil med låg 

formell utbildning men med tämligen hög problemlösarförmåga, kreativitet samt vilja till lärande och 

kompetensutveckling. I diskussionskapitlet ifrågasattes därför Skogsindustriernas syn på branschens 

medarbetarprofil, istället argumenterades för behovet av att höja företagsledningarnas kompetens 

vad gäller organisatoriskt lärande samt utveckling av de mänskliga resurserna inom 

sågverksindustrin. 

 

Nyckelord: Organisatoriskt lärande, kompetens, kompetensutveckling, medarbetarprofil, 

utbildningsnivå, sågverksindustrin.   
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1. Introduktion 
De senaste decennierna har vi i olika sammanhang kunnat se en ökad betoning på kompetens och 

lärande. Ur ett samhälleligt perspektiv anses det ge tilltagande välstånd, för organisationer ökad 

effektivitet och lönsamhet (Rönnqvist, 2004). Många hävdar att nyckeln till organisatorisk framgång 

finns i organisationens förmåga att förändras och utveckla nya kunskaper, dvs. att lära. Även den 

enskilde individens lärande är föremål för intresse då man menar att ett ökat lärande skänker 

utveckling och livskvalitet. Det talas bl.a. om det livslånga och/eller livsvida lärandet, och det är 

arbetsplatsen som har kommit att ses som den främsta arenan för detta. Många är idag också 

överens om att lärande och kompetensutveckling sker integrerat med det dagliga arbetet (Ellström, 

2004; Moxnes, 1984; Söderström, 1996).  

1.1. Sågverksindustrin, lärandet och kompetensen 
Den här uppsatsen handlar om lärande och kompetens inom sågverksindustrin. Även inom denna 

bransch finns ett intresse för lärande- och kompetensfrågor och dess relation till organisatorisk 

effektivitet och lönsamhet. Branschens arbetsgivarorganisation – Skogsindustrierna  - anser att 

sågverken uppvisar för låg utvecklingsförmåga och att en av de största orsakerna är den lågutbildade 

medarbetarprofilen. De startar därför ett projekt vars syfte är att höja kompetensen och 

utbildningsnivån på de anställda inom medlemsorganisationerna och skriver i samband med detta: 

”Låt oss börja med att konstatera fakta: många av skogsindustrins medarbetare har en låg 

utbildningsnivå och tyvärr gäller det även en allt för stor del av nyrekryteringen….med ökad 

kompetens ökar medarbetarnas problemlösande förmåga och med den förbättras förutsättningarna 

för att utveckla en lärande organisation. Med ökad kompetens följer också en bättre produktivitet, 

vilket i sin tur leder till stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Vårt projekt syftar därför till att se 

till att samtliga rekryteringstillfällen som uppstår ska utnyttjas för att öka utbildningsnivån i 

företaget” (ur Ökad kompetens lönar sig, Skogsindustrierna). Och hur ska detta åstadkommas? Man 

skriver ”….genom att använda en rekryteringspolicy som ett aktivt ledningsverktyg för allt 

rekryteringsarbete i hela företaget. Rekryteringspolicyn bör innehålla en systematisk ansats att öka 

utbildningsnivån och den ska naturligtvis användas vid rekrytering till samtliga befattningar” 

(Skogsindustrierna, s 1). 

Jag som författat föreliggande uppsats har förflutet som anställd inom personalområdet inom 

sågverksindustrin och stötte på så vis på Skogsindustriernas apropå. Denna kan ju vid en hastig 

anblick tyckas som en självklarhet. Man blir frestad sälla sig till den allmänna kören och för att 

utropa; klart våra medarbetare måste ha högre utbildningsnivå!  Men vid en andra anblick kan man 

börja fundera över det som i samhället och inom organisationer idag verkar vara en självklar diskurs, 

utifrån vilken olika ”förståsigpåare”, såväl som vanliga människor, som tillsynes oreflekterat och 

många gånger populistiskt använder sig av begreppen kompetensutveckling och lärande. Här har vi 

Skogsindustrierna som påstår att en högre utbildningsnivå automatiskt skulle generera högre 

produktivitet, stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet, därför att den högre utbildningsnivån 

(automatiskt) medför ökade möjligheter att skapa en lärande organisation. Är det så enkelt? Eller 

bör/kan man närma sig förhållandet mellan lärande, kompetens och utvecklingsmöjligheter på ett 

mer problematiserande och reflekterande sätt? Och hur förhåller det sig med dessa frågor på ett 

sågverk i verkligheten?  
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1.2. Arbetslivspedagogisk studie 
Det här är en pedagogisk uppsats inom fältet arbetslivspedagogik. Enligt Söderström (2011) är detta 

fält ett allt mer växande forskningsområde inom vilket man i huvudsak ägnar sig åt arbetslivsfrågor 

angående ”lärande, kunskapsbildning, utbildning och utveckling i arbete, arbetsmiljöer och 

organisationer” (a.a. s. 19). Inom fältet finns det bl.a. ett delområde som fokuserar på informellt 

lärande och arbetsplatsen som lärandemiljö, inom vilket kontextfrågor anses synnerligen viktiga för 

att åstadkomma ett bra lärresultat. Vidare har det, enligt Söderström, inom den 

arbetslivspedagogiska forskningen också blivit mer och mer aktuellt att studera ”lärande inom olika 

verksamheter och produktionsmiljöer” (a.a. s. 20) samt de olika möjligheter till lärande och utveckling 

som olika ”arbetsmiljöer och organisationer erbjuder” (a.a. s. 21). Föreliggande studie har försökt 

följa detta spår. Förutom att undersöka Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens inom 

sågverksindustrin, har jag valt att studera det organisatoriska lärandet på ett sågverk, d.v.s. sågverket 

som lär- och kompetensutvecklingsmiljö.  

Av intresse kan också vara att beakta vad Illeris (2007) skriver, nämligen att ”organisationers 

övergripande mål är att producera varor och tjänster, inte att producera lärande” (a.a. s 262). Så 

vems ärenden går man om man gör en pedagogisk studie som studerar lärande och kompetens inom 

en industri? Enligt Illeris (2007) kan man bl.a. urskilja två agendor inom forskningen om lärande i 

arbetslivet. Det finns ett perspektiv som har ett managementinriktat intresse som främst är 

ledningsrationalistiskt, dels finns en agenda som fokuserar på medarbetarnas individuella lärande 

utifrån en humanistisk grundsyn som utgår ifrån arbetstagarens intressen. Så vilken agenda har min 

studie? Jag vet inte om man kan säga att min uppsats kan placeras någonstans mittemellan ett 

managementrationalistiskt perspektiv och ett individuellt humanistiskt, men jag vet att jag -

oförtröttligt - tror att ett s.k. vinna-vinnaförhållande föreligger (eller kan föreligga) mellan en 

organisation och dess medarbetare. Min övertygelse är att en organisation aldrig kan bli riktigt 

framgångsrik om den inte lyckas med konststycket att få sina medarbetare att växa och utvecklas. 

Men å andra sidan måste en medarbetare också ha en gynnsam kontext att utvecklas i, och jag tror 

det är svårt att åstadkomma en bra utvecklingsmiljö om inte organisationen är lönsam och/eller 

lyckas uppfylla sina affärsmässiga och/eller organisatoriska mål. Således två sidor av samma helhet 

som idealt behöver (måste) växa och utvecklas tillsammans!  
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2. Syfte och frågeställningar 
Den här studien handlar om lärande och kompetens inom sågverksindustrin. Branschens 

arbetsgivarorganisation Skogsindustrierna skriver att sågverken uppvisar för låg utvecklingsförmåga 

och att en av de största orsakerna till detta är den lågutbildade medarbetarprofilen. Därför startar de 

ett projekt vars syfte är att höja kompetensen och utbildningsnivån på de anställda inom 

medlemsorganisationerna och skriver i samband med detta: ”…många av skogsindustrins 

medarbetare har en låg utbildningsnivå och tyvärr gäller det även en allt för stor del av 

nyrekryteringen…. Med ökad kompetens ökar medarbetarnas problemlösande förmåga och med den 

förbättras förutsättningarna för att utveckla en lärande organisation. Med ökad kompetens följer 

också en bättre produktivitet, vilket i sin tur leder till stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Vårt 

projekt syftar därför till att se till att samtliga rekryteringstillfällen som uppstår ska utnyttjas för att 

öka utbildningsnivån i företaget” (Skogsindustrierna, s 1).  

Studiens övergripande syfte är att undersöka lärande och kompetens inom sågverksindustrin. Detta 

gör jag i tre steg. I ett första steg undersöker jag närmare Skogsindustriernas syn på lärande och 

kompetens inom sågverksindustrin. I steg två utforskar jag hur ett faktiskt organisatoriskt lärande ser 

ut på ett sågverk. Steg tre innebär att jag analyserar relationen mellan Skogsindustriernas syn på 

lärande och kompetens inom sågverksindustrin med hur ett organisatoriskt lärande ser ut på ett 

sågverk.  

Forskningsfrågorna jag ställer mig är:  

 Vilken syn har Skogsindustrierna på lärande och kompetens inom sågverksindustrin?  

 

 Hur ser det organisatoriska lärandet ut på ett sågverk?   

 

 Hur ser relationen ut mellan Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens inom 

sågverksindustrin och sågverkets organisatoriska lärande?  
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3. Teorier om lärande 
I detta kapitel redogör jag för de teorier om lärande och kompetens som uppsatsen stödjer sig på. 

Först kommer en presentation av begreppet lärande varpå det följer en genomgång av den forskning 

om lärande i arbetslivet som jag valt ut för föreliggande studie. Därefter följer ett avsnitt som 

behandlar sex villkor som kan understödja eller försvåra för organisatoriskt lärande samt en 

presentation av sambandet mellan personalprofilens socioekonomiska bakgrund och motivation för 

lärande och utveckling. Jag avslutar kapitlet med en genomgång av begreppet kompetens.     

3.1. Lärande  
Illeris (2007) skriver att lärande som begrepp är tämligen komplext och mångskiftande men att man 

ytterst kan säga att det innebär ”varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande ” (a.a. s. 13).  

3.1.1. Lärandets processer och dimensioner  

Enligt Illeris (2007) innehåller ett lärande alltid ett subjekt och ett objekt, dvs. någon lär sig något. 

Dessutom sker detta lärande alltid i ett kontextuellt sammanhang vilket har stor betydelse för hur 

lärandet möjliggörs och tar sig uttryck. Enligt Illeris innefattar allt lärande också två olika processer; 

en tillägnelseprocess och en samspelsprocess. Tillägnelseprocessen är av mer biologisk karaktär och 

härrör sig till människans speciella förmåga som art att lära sig.  Samspelsprocessen som är av 

mellanmänsklig och social karaktär och bestäms av förhållanden i individens sociala och materiella 

omgivning, är tids- och situationsbundet. Vidare menar Illeris att individens lärande innehåller tre 

olika dimensioner som alla interagerar och är betingade av varandra. 1). Första dimensionen gäller 

själva resultatet av en lärprocess, dvs. vad man har lärt sig eller vilken förändring som har skett. Det 

kan, enligt Illeris, vara fråga om kunskaper, färdigheter, kvalifikationer, insikter, åsikter och/eller 

attityder. Här handlar det om objektet i ”någon lär sig något”. 2). Andra dimensionen i lärandet rör 

de psykiska processer som sker inom individen och som kan resultera i ett lärresultat, dvs. vad som 

händer inom individen när han/hon lär. Det kan handla om personliga drivkrafter, motivation och 

vilja och handlar mer om subjektet i ”någon lär sig något”.  3). Tredje dimensionen hänsyftar till 

individens sociala och/eller materiella omgivning som direkt eller indirekt inverkar på lärandet. Illeris 

skriver att dimension nummer tre, omgivning, alltid sätter premisser för lärandet beskrivet i 

dimension nummer två, drivkrafter, vilket i sin tur kan leda fram till det som dimension nummer ett 

beskriver, ett lärresultat. 

                              INNEHÅLL         Tillägnelse      DRIVKRAFT 

   INDIVID 

        

                         Samspel                                        

    

                   OMVÄRLD/SAMSPEL           

Figur 1: Lärandets fundamentala processer och dimensioner (Illeris, 2007, s. 39 och 41). 



10 
 

3.1.2. Vuxnas lärande 

Traditionellt har merparten av den pedagogiska forskning som bedrivits rört hur barn och ungdomar 

lär sig, då främst genom undervisning inom skolans väggar. Och utifrån detta har man också antagit 

att samma rön gäller för hur vuxna lär sig, vilket man också först applicerade på företagsutbildning 

baserad på formell undervisning (Granberg, 2003; Söderström, 2011). Enligt Granberg (2003) har 

dock under senare år intresset för forskning om vuxnas lärande ökat markant, och denna gör klart att 

barns och vuxnas lärande skiljer sig åt i väsentliga delar. Sammanfattningsvis kan man slå fast 

följande om vuxnas lärande:  

 lärande utgår från och bygger på tidigare erfarenheter 

 lärande är en form av inre skapande (mentala processer) 

 kunskaper och färdigheter bör förvärvas i den miljö de ska användas i  

 lärande bör vara uppgiftsorienterat (Granberg, 2003, s. 253).  

3.1.3. Lärande – formellt och informellt 

Enligt Ellström (1996) är det av vikt att skilja på formellt och informellt lärande. Med formellt lärande 

avses ”ett planerat, målinriktat lärande som sker inom ramen för särskilda utbildningssituationer” 

(a.a. s. 10). Ellström (2004) skriver om begreppet informellt lärande att det är ”ett lärande som sker 

på basis av de erfarenheter som vi gör genom de olika aktiviteter som vi kontinuerligt väljer att 

engagera oss i” (a.a. s. 19). Ellström (1996) skriver också att det är ett lärande som sker i vardagen, i 

det dagliga utförandet av arbetsuppgifter. Författaren menar man kan göra två indelningar av det 

informella lärandet: ett medvetet och planerat sådant och ett spontant och omedvetet dito. Den 

medvetna och planerade delen av det informella lärandet kan t.ex. inkludera olika former av 

erfarenhetsbaserat lärande såsom nätverksdeltagande, coaching, konsultation eller mentorskap. Det 

kan också fungera som självstyrt lärande. Den spontana och omedvetna delen av det informella 

lärandet är en yttring av all mänsklig aktivitet och kommer tillstånd vare sig vi är medvetna om det 

eller inte. Detta kan också kallas för ett tyst lärande.  Ellström menar vidare att det är vanligt att man 

förknippar lärandet med något som är positivt för individen. Med positivt menas då att det som lärs 

befrämjar den enskildes utveckling med t.ex. djupare och ökad kompetens som följd. Författaren 

pekar dock på att ett lärande också kan få negativa konsekvenser. Följden kan bli en 

kompetenssänkning för individen p.g.a. passivisering, underordning eller dekvalificering. Detta kan 

göras lika med begreppet inlärd hjälplöshet.  

3.2. Forskning om lärande i arbetslivet 
Under detta delkapitel har jag valt ut några perspektiv inom forskningen om lärande i arbetslivet med 

betydelse för min studies syfte och frågeställningar. 

3.2.1. Kontextens betydelse för lärandet  

En dominerande inriktning inom forskningen om lärande i arbetslivet är att fokus förflyttats från 

traditionell kunskapsöverföring - med betoning på formell kunskap och utbildningsnivå, där 

sammanhang och omgivning spelar en underordnad roll - till fokus på lärande i det dagliga arbetet. 

Inom denna inriktning fäster man stor vikt vid kontextuella aspekter. Detta då olika förhållanden i 

omgivningen kan stödja eller försvåra lärandet på individ, grupp- eller organisationsnivå samt att 

lärande på arbetsplatsen inte alltid sker som en självklarhet, utan är avhängigt och/eller interagerar 

med många olika faktorer (Ellström, 2004; Lindmark och Önnevik, 2006 samt Söderström 1996). 

Ellström och Hultman (2004) skriver bl.a. att ”ekonomiska, ideologiska och strukturella” (a.a. s. 295) 
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förhållanden inom både organisation och samhälle har betydelse för hur och om ett lärande kommer 

till stånd. Enligt Ekman (2006), Ellström, (2004) samt Lindmark & Önnevik (2006) spelar 

maktförhållanden mellan olika grupperingar och/eller individer en stor roll samt omständigheter som 

organisationsstruktur, kultur och ledarskap. Och sist, men inte minst – av stor betydelse är faktorer 

kopplat till den individuella medarbetaren. Till dessa kan man räkna t.ex. vilja och motivation, hälsa, 

tidigare historia och social bakgrund. Enligt Bratton och Gold (2003) samt Granberg och Ottosson 

(2000) är frågan om att skapa lärande inom organisationer i hög grad kontextberoende och att 

organisationen bör fokusera på kontexterna för lärandet snarare än att försöka styra dess innehåll. 

Vidare menar Bratton och Gold (2003) att det är av största vikt att skapa ett lärklimat inom 

organisationen. Ett sådant består av individuellt upplevda fysiska och psykosociala faktorer som 

underlättar- eller försvårar – för medarbetaren att utveckla sin individuella läropotential. I linje med 

detta skriver Wolvén (2000) att det är av högsta vikt att försöka skapa en organisationskultur som 

stödjer och stimulerar till lärande och utveckling. Författaren skriver ”detta innebär att 

organisationen tydligt och offentligt måste premiera kunskapsöverföring” (a.a. s. 232). Enligt Hansson 

(1997) innebär en stödjande kultur för lärande att den:  

 uppmuntrar medarbetare att finna ut sina egna behov av att lära och att sätta utmanande 

lärmål 

 uppmuntrar medarbetare att experimentera 

 ger möjligheter att lära både i jobbet och utanför 

 ger snabb återkoppling om uppnådda resultat 

 ger utrymme för medarbetare att sätta av tid för att planera och följa upp sitt lärande 

 svårigheter och problem lyfts fram – de döljs inte utan görs synliga för alla 

 tolererar misstag, förutsatt att det skapar lärande 

 hjälper medarbetare och grupper av medarbetare att lära sig lära (Hansson, 1997, a.a. s. 

114).  

3.2.2. Organisatoriskt lärande och/eller lärande organisation? 

Det är inte bara individers lärande som står i fokus utan det är relativt vanligt förekommande att 

även grupper och hela organisationer behandlas och betraktas som lärande subjekt (Ekman, 2004; 

Ellström & Hultman, 2004; Lindmark & Önnevik, 2006). Enligt Ekman (2004) kan man tala om 

organisatoriskt lärande och/eller lärande organisation. Enligt författaren är det vanligt att dessa 

benämningar används om vart annat, men också lika vanligt att forskare och författare försöker skilja 

på dem. Utifrån en litteraturstudie på området visar Ekman att det inte finns någon entydig 

definition av de båda begreppen. Termen organisatoriskt lärande återfinns främst inom akademisk 

tradition. Ekman (2004) som gjort en litteraturstudie i frågan hänvisar till Egidius, som menar att 

begreppet organisatoriskt lärande kan ses som en ”forsknings- och processterm (som) handlar om 

hur man söker få igång en process som gör att lärande uppstår och frodas i en verksamhet” (a.a. s. 

38). Konceptet den lärande organisationen är i sin tur, enligt Ekman, en term som främst återfinns 

och används av praktiker inom företagsekonomiskt område samt av managementkonsulter. Ekman 

refererar till Nationalencyklopedin för en definition vilken inledningsvis lyder: ”Organisation som 

kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Begreppet som 

är centralt i arbetslivet, uttrycker ett idealtillstånd. Lärande organisation har utvecklats till en viktig 

vision som påverkat synen på hur organisationer bör utvecklas” (Ekman, 2000, a.a. s. 21). Ekman 

(2000) hänvisar till Tsang som gör en signifikativ uppdelning av de olika begreppen: ”lärande 
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organisation svarar på frågan ’how should an organization learn’ medan organisatoriskt lärande 

svarar på frågan ’how does an organization learn’ (Ekman, 2004, s. 39). Illeris (2001) misstror dock 

det harmonitänkande som begreppet om den lärande organisationen inbjuder till och menar att det 

endast är en återspegling av ledningens vilja. Sålunda är det en teori om lärande för arbetslivet 

snarare än om och det utgörs snarare av smarta managementformuleringar i vilka ”lönearbetets 

inneboende motsättningar, maktförhållanden och konflikter” inte har någon plats (a.a. s. 184). 

3.2.3. Kan en organisation lära? 

Enligt Ekman (2004) är frågan om en organisation verkligen är förmögen att lära en ständigt 

återkommande – och olöst – gåta för forskarna. Oenigheten kan sammanfattas med ”vem är det som 

lär sig, vad är det som lärs och var i organisationen sker lärandet?” (a.a. s. 39). Enligt Granberg och 

Ottosson (2000) har själva idén om den lärande organisationen två problem. Dels medför begreppen 

den föreställningen att det skulle finnas organisationer som inte lär – vilket hålls för föga troligt av 

författarna då man menar att ett lärande alltid sker. Vidare menar Granberg och Ottosson (2000) att 

föreställningen om den lärande organisationen ofta misstas för att vara en ny organisationsmodell 

vilket är helt missvisande. Illeris (2001) är i sin tur kritisk och menar att organisationer inte är 

förmögna att lära, det är det bara individer som kan. Han säger; ”att en organisation utvecklar rutiner 

och sänder ut information är inte detsamma som lärande” (a.a. s. 184). Wolvén (2000) skriver i sin tur 

att det finns fog för att göra en åtskillnad på företagets och individens kompetens. Enligt författaren 

är företagets organisatoriska kompetens likställt med summan av organisationens sammanlagda 

lärande överfört i instruktioner, normer, vanor, regler; allt gestaltat i företagets kultur och i de 

anställdas handlande. Dock menar Wolvén att det är den individburna kunskapen som är den som är 

av störst strategisk vikt för företaget, då det först och främst är individen som kan lära och därmed 

har förmåga att bygga kunskaper. Granberg och Ottosson (2000) menar att den stora frågan ligger i 

konsten att kunna överföra individens lärande till ett organisatoriskt samt att det finns olika faktorer 

som hindrar eller stimulerar denna överföring. 

3.2.4. Lärandenivåer inom organisationer  

En annan dominant inriktning inom forskning om lärande i arbetslivet är att man intresserar sig för 

vilken nivå som lärandet inom en organisation s.a.s. händer på. Det en vanligt förekommande 

uppfattning att lärande inom organisationer kan äga rum inom två olika utvecklingslägen vilket ger 

olika läranderesultat beroende på vilken nivå lärandet sker (Söderström, 1996).  Argyris och Schön 

(1996) har t.ex. utvecklat en teori om organisationslärande som går ut på att lärande kan ske i 

antingen en enkelloop eller dubbelloop. Karaktäristiskt för enkelloopslärandet är att det ger en 

kompetensförstärkning och praxisutveckling inom ramen för redan existerande verksamhet, medan 

ett lärande i dubbelloop innebär att man inom organisationen lär sig att ifrågasätta existerande 

arbetssätt, värderingar, förståelse etc. så en utvidgning av verksamheten kan ske. Således kan man 

säga att lärandet i en enkelloop enbart löser de problem som ligger för handen, d.v.s. svarar på 

frågan hur, medan dubbelloopslärandet tar itu med mer grundläggande problem av karaktären 

varför. Ellström (2004) ger en liknande uppdelning. Författaren talar om organisationens lärande som 

antingen anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat. Det anpassade lärandet står för ett lärande 

inom ett givet system, inom givna ramar och vedertaget arbetssätt. Fokus ligger på förbättring av det 

som är etablerat och känt. Som motpol står det utvecklingsinriktade lärandet vilket implicerar 

utveckling och förändring, bl.a. genom kritisk reflektion och ifrågasättande av etablerade arbetssätt 

och metoder. Dock behöver de båda lärtyperna inte utesluta varandra utan kan ses som motpoler på 
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ett kontinuum. Lindmark och Önnevik (2006) talar i sin tur om en organisation som förvaltande eller 

utvecklande med motsvarande sammankoppling.  

3.3. Ellströms lärandevillkor  
Under detta delkapitel presenterar jag Ellströms (2004) sex villkor för organisatoriskt lärande.  

Ellström (2004) skriver att omgivningen, dvs. organisationen, utgör individens lärmiljö och det i 

denna finns vissa villkor som kan understödja eller försvåra för lärande. Dessa definierar författaren 

så som följer: ”de betingelser som understödjer eller begränsar för ett lärande i en organisation. 

Villkoren kan vara av strukturell natur – dvs. relaterade till de materiella, kulturella eller sociala 

strukturer som vid en viss tidpunkt råder i organisationen. Eller relaterade till individens bakgrund och 

subjektiva förutsättningar, handlingar och samspel” (a.a. s. 24). Nedan listas de grupper av villkor 

som i forskning visat sig vara avgörande i fråga om att underlätta eller försvåra för lärande i en 

organisation. De är grupper av faktorer som tillsammans bildar lärpotentialen i ett arbete eller på en 

arbetsplats. 

3.3.1. Arbetsuppgifternas lärandepotential   

- Objektiv lärandepotential i relation till subjektiva lärande resurser 

Ellström (2004) visar på betydelsen av arbetsuppgifternas utformning vad gäller att begränsa eller 

möjliggöra ett lärande i arbetet. För att kunna bedöma detta brukar man fokusera på tre olika 

kriterier. Nämligen arbetes komplexitet, kompetenskrav, dvs. vilka krav på kompetens som ställs för 

att kunna utföra ett arbete eller en uppgift, samt grad av autonomi (handlingsfrihet) som det ger 

möjlighet till. När det gäller det sistnämnda kriteriet - graden av autonomi – delar Ellström  in denna 

parameter i en objektiv samt en subjektiv autonomi.  En objektiv autonomi inbegriper ”individens 

möjlighet att definiera uppgiften med avseende på dess innebörd, kriterier för vad som utgör en väl 

utförd uppgift, samt begränsningar och möjligheter” (a.a. s. 25). Dock räcker det inte med detta utan 

det krävs en rad subjektiva förutsättningar för att en anställd ska kunna ta vara på ett arbetes 

autonomi samt även kanske t.o.m. överskrida dess gränser. Exempel på vad som kan utgöras av 

subjektiva faktorer kan vara ”individens kunskaper om och förståelse av uppgiften och dess relation 

till verksamheten som helhet, förmåga att utföra uppgiften, självförtroende, samt olika faktorer 

relaterade till yrkesidentitet” (a.a. s. 25). 

3.3.2. Autonomi kontra standardisering  

- balansen mellan autonomi och standardisering vad gäller arbetets utförande och resultat 

Enligt Ellström (2004) är graden av autonomi kontra standardisering i arbetet av betydelse för det 

organisatoriska lärandet. Med standardisering menas ”formalisering av arbetsprocesser genom 

skrivna regler och anvisningar vilket är ett traditionellt sätt att försöka uppnå en standardisering i 

utförandet av en arbetsuppgift, och därmed en minskad variation i utförandet av uppgiften både för 

en enskild individ över tid och mellan individer (a.a. s. 25). Vid en första anblick tycks det som om hög 

grad av standardisering försvårar för lärande, i synnerhet ett utvecklingsinriktat sådant. Detta därför 

att både den anställdes autonomi, samt det faktum att variationen i utförandet av arbetsuppgiften 

minskar. Ellström menar dock att verkligheten är mer komplex, och att det bor en dubbelhet i det här 

med att standardisera. För det första pekar forskning på att standardisering av rutinbetonade 

arbetsuppgifter skulle kunna frigöra tid och energi för anställda till en mer obunden hantering av 
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andra mer sammansatta och kreativa arbetsuppgifter. På detta vis skulle en ökad standardisering 

kunna underlätta för ett utvecklingsinriktat lärande.  För det andra medför standardisering en ökad 

”tydlighet och transparens” (a.a. s. 26) vilket i sin tur möjliggör för ökad helhetsförståelse för 

arbetsprocessen. Detta i sin tur genererar möjligheter för anställda att kritiskt ifrågasätta. Dessa 

senare omständigheter är faktorer som skapar gynnsammare förutsättningar för ett 

utvecklingsinriktat lärande.  

3.3.3. Anställdas delaktighet  

-  anställdas delaktighet i beslut om verksamhetens utformning 

Problem och störningar som uppstår i den dagliga verksamheten kan medföra lärmöjligheter enligt 

Ellström (2004), ”men även till redesign och vidareutveckling av den praktik eller teknologi som man 

arbetar med” (a.a. s. 27). Följande framställning, som utvecklats utifrån forskning om 

problemhantering av produktionssystem inom främst verkstadsindustrin, beskriver de anställdas 

hantering av produktionsstörningar i det dagliga arbetet i olika nivåer:  

 icke-hantering eller undvikande: någon expert tillkallas för att lösa uppkomna problem; 

 rutinbaserad störningshantering: de anställda tillåts hantera välbekanta störningar på basis 

av skrivna instruktioner (regler), utan att närmare analysera bakomliggande orsaker till 

uppkomna problem; 

 inofficiellt (privat) utvecklingsarbete: de anställda måste på eget initiativ, för att 

produktionen inte ska hämmas, hantera störningar och utveckla egna problemlösningar i 

strid mot gällande instruktioner eller problemlösningar som i varje fall inte officiellt 

uppmärksammas och erkänns; 

 officiell medverkan i optimering av systemet: de anställda har som föreskriven uppgift att, 

inom givna av andra fastställda gränser, medverka i förbättringar av produktionen; 

 innovativ verksamhetsutveckling: de anställda deltar kontinuerligt, och i nära samverkan 

mellan olika personalgrupper, inte enbart i problemhantering, utan även i en mer kvalificerad 

utveckling av verksamheten (Ellström, 2004, s. 27-28).  

Av uppställningen kan man utläsa; ju mindre involvering i problem- och störningslösning, ju mer 

anpassningsinriktat lärande och omvänt; ju mer involvering i problemlösning desto mer 

utvecklingsinriktat lärande kan komma tillstånd.  

3.3.4. Subjektiva och kulturella faktorer 

-  anställdas inställning till och motivation för lärande 

Anställdas uppfattning om och motivation för lärande utgör, enligt Ellström (2004), betydande 

omständigheter för hur lärande möjliggörs inom organisationer. Även om arbetet utformas så att det 

ger mer lär- och utvecklingsmöjligheter är det inte säkert att detta är tillräckligt för att mobilisera 

motivation då olika människor reagerar olika. ”Vissa personer klarar att tillfullo utnyttja de 

möjligheter till lärande och utveckling som arbetet erbjuder medan andra inte är på samma sätt 

beredda att försöka svara upp mot utmaningar” (a.a. s. 29). Forskning visar att denna skillnad mellan 

anställda i betydande delar är avhängigt förhållanden så som ”individens syn på värdet av lärande 

och individuell utveckling; förväntat utbyte av gjorda satsningar; samt självförtroende i betydelsen 

tilltro till sin egen förmåga att lära (a.a. s. 29). I stor utsträckning korresponderar detta i sin tur med 

faktorer ”relaterade till social bakgrund, utbildningsnivå, tidigare erfarenheter av olika typer av 
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lärandesituationer, arbetsförhållanden samt ekonomiska, politiska och kulturella faktorer (a.a. s. 29). 

Vidare kan det förekomma olika subkulturer på en arbetsplats som inverkar på hur lärande sker. I 

detta hänseende kan beaktas de skillnader som kan finnas mellan en arbetarkultur och 

tjänstemannakultur. Detta kan t.ex. ta sig uttryck i ”normer som nedvärderar abstrakta 

arbetsuppgifter, vidareutbildning, meritering, karriär och individuellt ansvarstagande i arbetet” (a.a. 

s. 29). Vad finns då för karaktäristiska som utmärker en kultur som främjar (ett utvecklingsinriktat) 

lärande inom en organisation? Följande listas av Ellström: 

 ett klimat som uppmuntrar till ifrågasättande och kritisk reflektion över vad som uppnås och 

inte uppnås och hur detta sker  

 en betoning på handling, initiativ och risktagande 

 en tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar (Ellström, 2004, s. 30).  

Att tillägga till ovanstående punkter är att förutsättningen för dessa är en hög grad av självförtroende 

bland de anställda samt jämbördiga relationer på arbetsplatsen.  

3.3.5. Verksamhetens mål och inriktning  

- konsensus eller konflikt 

Enligt Ellström (2004) är det mer eller mindre vedertagen praxis att företags- och 

organisationsledningar utformar olika formuleringar för verksamhetens mål och inriktning. Inte sällan 

utgår dessa ifrån ett perspektiv av ömsesidig intressegemenskap mellan alla medlemmar inom en 

organisation. Detta villkor har ofta också utmålats som en förutsättning för att lärande ska komma 

tillstånd då målen förväntas vara ”utgångspunkt för utformning av intentioner och handlingsplaner, 

incitament för utförande av handlingen samt vara det kriterium mot vilken handlingens 

konsekvenser/effekter värderas” (a.a. s. 30). Ellström menar dock att detta starkt har kommit att 

ifrågasättas då forskning istället visar att motsättningar och maktstridigheter kan utgöra drivkrafter 

för lärande och förändring. Så även under detta finns en inneboende dubbelhet där ”klara och 

tydliga mål för en verksamhet framstår som viktigt för att främja människors motivation och 

möjligheter till lärande om vi begränsar oss till ett reproduktivt lärande. Samtidigt tycks det som om 

ett utvecklingsinriktat lärande tvärtom kan gynnas av motsättningar och konflikter kring de mål och 

ideologier som dominerar en verksamhet (a.a. s. 31). 

3.3.6. Förändringstryck och ledningsstöd 

Ellström (2004) menar att forskning visar att lärande på arbetsplatsen, och då i synnerhet när det är 

fråga om ett utvecklingsinriktat sådant, många gånger sker som följden av en utifrån kommande 

impuls, vilken mer eller mindre tvingar fram en förändring. Enligt författaren kan det vara fråga om 

”förändrad konkurrenssituation, snabb teknisk förändring, ökade kvalitetskrav, tydliga krav från 

kunder/klienter, kollegor eller ledning” (a.a. s. 32). Dock finns forskningsresultat som visar att dylika 

tvingande situationer inte är tillräckliga för att forma ett konstruktivt lärande utan till detta bör, från 

organisationsledningens sida, adderas ”ett kognitivt stöd” (a.a. s. 33) i form av olika formella 

utbildningssatsningar. Detta, inte minst, för att försöka minska den oro och osäkerhet som ofta 

medföljer i olika typer av förändringssituationer. 
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3.4. Förhållandet mellan personalprofil och motivation för 
lärande och utveckling  

Enligt Moxnes (1984) är viljan och motivationen att lära och utvecklas genom arbetet 

sammankopplad med den anställdes sociokulturella samt socioekonomiska bakgrund. Moxnes menar 

att ju högre upp i den sociala ordningen desto mer uppskattas inre belöningar så som lärande, 

självförverkligande och självständigt arbete, medan de anställda som återfinns inom de lägre 

socialgrupperingarna i samhället tenderar att motiveras av yttre belöningar så som fast och säker 

anställning och andra mer lönemässigt relaterade faktorer.  

Vidare skriver Moxnes (1984) att de anställdas möjligheter att lära i arbetet i hög grad är 

sammankopplat med organisationens arbetsstruktur och utformning samt maktkoncentration. För 

att de anställda ska kunna trivas och växa på en arbetsplats bör dess organisatoriska struktur samt 

arbetsuppgifternas karaktär stämma överrens med den personalprofil som arbetsstyrkan utgörs av. I 

en högt strukturerad organisation, vilken är centraliserad vad gäller information, kontroll och 

beslutsfattande, har de anställda mindre chans att lära och utvecklas i arbetet. Ansvarstagandet och 

självständigheten är i dessa organisationer mindre, och denna typ av organisation tilltalar i regel 

individer som inte är särskit benägna att lära och förändras. Och tvärtom, i en organisation som 

präglas av låg grad av standardisering, strukturering och maktkoncentration är betingelserna för 

lärande och utveckling samt personligt ansvarstagande betydligt högre. Moxnes skriver att i denna 

typ av organisation finner individer med högt självförtroende och vilja till utveckling sin grogrund 

bäst, normalt sett individer ur högre socialgrupper med positiva minnen från skola och utbildning. Av 

resonemanget följer att ju högre socialgrupp och högre utbildning personalprofilen har, desto lägre 

grad av strukturering och förutsägbarhet och tvärtom, ju lägre socialgrupp och utbildningsnivå som 

återfinns hos de anställda, ju högre grad av strukturering och förutsägbarhet är nödvändig. 

Moxnes (1984) gör också gällande två grundläggande krafter i människans natur, nämligen behovet 

av att växa och experimentera kontra behovet av trygghet och struktur. Författaren menar att dessa 

olika behov kan vara olika starka inom olika individer och att det ofta är något av dem som 

dominerar en individs personlighet. Människor med behov av stabilitet och trygget trivs bäst inom 

organisationer med stark struktur, ordning och rutiner, medan individer med behov av 

experimenterande, kreativitet och självständighet trivs i organisationer som inte är lika 

normreglerade och förutsägbara. Behovet av ordning och stabilitet återfinns oftast hos individer med 

ringa utbildning och/eller i lägre socialgrupperingar.  

3.5. Begreppet kompetens 
Ellström (1992) definierar kompetens som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift, situation eller kontext” (a.a. s. 21). Lundmark (1998) skriver följande om kompetens: 

”kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan avse kunskaper, intellektuella, manuella och sociala 

färdigheter liksom attityder och personlighet hos individer (a.a. s. 34). Enligt Hansson (1997) är en 

människas kompetens ett resultat av lärande. Förutsättningar för lärande är att det finns vilja, tillfälle 

och förmåga att lära och utvecklas. Detsamma gäller för organisationens lärande. Enligt författaren 

skapas vilja genom t.ex. utmanande mål, tillfälle genom t.ex. arbetsorganisation, arbetssätt, 

arbetsklimat och ledningsstil. Dessa tre förutsättningar vilja, tillfälle och förmåga måste finnas 
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samtidigt. Saknas någon eller några av dem så blir det nästan omöjligt att nå den kompetens som 

eftersträvas. 

3.5.1. Distinktion mellan kompetens och kvalifikation 

Enligt Ellström (1992) är det viktigt att kunna skilja på begreppen kompetens och kvalifikation. Med 

kvalifikation avses den kompetens som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär 

och/eller informellt eller formellt efterfrågas av arbetsgivaren. Medan begreppet kompetens utgår 

från individen och dennes potentiella förmåga i relation till ett visst arbete, så utgår begreppet 

kvalifikation fån arbetet och de krav detta ställer på individens kompetens. Författaren skriver att det 

går att beskriva yrkeskunnande på olika sätt: som formell kompetens, dvs. den kompetens man kan 

förvärva genom formell utbildning, och som kan styrkas genom betyg, intyg, diplom eller liknande. 

Eller som yrkeskunnande dvs. den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas 

för ett visst arbete, t.ex. i platsannonser. Vidare kan man se yrkeskunnande som reell kompetens, 

dvs. den faktiska kompetens som en individ innehar, och som individen kan utnyttja för att lösa en 

uppgift eller utföra ett arbete.  

3.5.2. Kompetensutveckling – ett populistiskt begrepp 

Granberg (2003) menar att kompetensutveckling är till gagn för företag och organisationer, men att 

man parallellt bör betrakta fenomenet med något kritiska ögon. Han skriver: ”Så gott som alla 

opinionsbildare i samhället använder orden kompetens och kompetensutveckling för att legalisera 

och lyfta fram sina intressen. Det gäller till exempel de fackliga organisationerna, arbetsgivare och 

deras organisationer, politiker och statliga myndigheter (a.a. s. 412). Författaren menar vidare att det 

i hög grad finns fog för att hålla sig kritisk för ett allt för onyanserat vurmande vad gäller 

kompetensutveckling. Enligt Granberg finns det ännu inte några entydiga forskningsresultat som 

visar på kompetensutvecklingens strategiska betydelse för företag och organisationer. Alvesson & 

Svenningsson (2007) menar också att chefer och ledares allvarsamma tal om lärandets och 

kompetensutvecklingens betydelse för organisationen ofta kan vara tom retorik präglat av 

idrottsmetaforer samt ett positivt, icke-ifrågasättande förhållningssätt. Författarna skriver att 

lärande kräver tid för reflektion och kritiskt tänkande. Dock är det inte ofta dessa kriterier sätts 

främst på den organisatoriska agendan, utan snarare högre produktionstempo utan tid till större 

eftertanke.  

3.5.3. Motiv till kompetensutveckling 

Enligt forskning gjord av Kock (2010) kan man urskilja tre olika motiv till varför organisationer 

genomför kompetensutvecklingssatsningar. Författaren benämner dem som antingen 

verksamhetsrelaterade, opportunistiska och/eller personalrelaterade och motiven speglar också 

ledningens förhållning och inställning till utveckling och lärande. Vid verksamhetsrelaterade motiv 

finns en tydlig koppling mellan de kompetensutvecklingssatsningar som görs och organisationens 

långsiktiga och strategiska utveckling. Enligt författaren är detta motiv mest vanligt i lite större 

verksamheter med tillgång till stödjande inre resurser (exempelvis HR-kompetens) samt i 

organisationer med högt yttre förändringstryck. Denna typ av organisation genomför ofta 

kompetensutvecklingssatsning i samband med att organisationen utökar/utvecklar sin produktion, 

teknologi och/eller genomför organisationsförändringar. Ofta sker kompetensutvecklingen integrerat 

med det dagliga arbetet och lärmiljöerna präglas ofta av ett utvecklingsinriktat klimat samt från 

ledningen stödjande och uthålligt förhållningssätt. Ledningen ser kompetensutveckling som en 

strategisk investering och genomför därför också utvärderingar och uppföljningar av satsningarna.  I 
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mindre men även mellanstora organisationer (oftast), samt i sådana där det yttre förändringstrycket 

inte är lika tvingande, är motiven för kompetensutveckling ofta av karaktären opportunistiska 

och/eller personalrelaterade. När opportunistiska motiv föreligger genomförs kompetensutveckling 

p.g.a. att det är modernt och ligger i tiden och/eller för att organisationsledningen vill visa 

handlingskraft utåt etc. Inom dessa organisationer finns, enligt Kock, ofta en stark tilltro till formell 

utbildning hos ledningen (dvs. man låter de anställda åka på kurs x antal dagar). Ofta genomförs 

utbildningar och kompetensutveckling ad hoc och/eller för att stilla ett hastigt uppkommet 

organisatoriskt behov och präglas således av en kortsiktig syn utan intim strategisk och långsiktig 

koppling till verksamhetens utveckling. Karaktäristiskt sker kompetensutvecklingen också utan 

påföljande uppföljning och utvärdering. Vidare är det enligt Kock också vanligt att 

kompetensutveckling sker utifrån personalrelaterade motiv, dvs. de drivs på eller initieras från 

fackligt håll eller av de anställda själva. Ofta är syftet med detta att kompensera eftersatta grupper 

inom personalstyrkan, eller p.g.a. att man har inställningen att kompetensutveckling skall ges bara 

för sakens egen skull. Satsningar av detta slag tenderar att frikopplas med övrig verksamhet eftersom 

den (oftast) saknar anknytning till den strategiska och långsiktiga utvecklingen av organisationen.  
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4. Metod 
I detta kapitel redogör jag för studiens vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter. Jag 

redovisar också för undersökningens upplägg och genomförande samt vad som har legat till grund 

för hur jag har valt ut, analyserat och tolkat mitt empiriska material. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av de etiska överväganden jag har beaktat då jag genomfört min studie.  

4.1. Utgångspunkter 
Vad är vetenskap och vad syftar den till? Bertil Hammer, Sveriges första professor i pedagogik, gav 

oss tre frågor att ställa i syfte för att få svar på detta nämligen: ”vilket är ämnets studieobjekt, vilka 

problem ställs beträffande detta objekt och med vilka forskningsmetoder söker det lösa sina 

problem?” (Lindberg & Berge, 1988, s. 32). När det gäller samhällsvetenskaplig forskning bör, enligt 

Bryman (2001), val av forskningsansats – samt metodologi – hänga väl samman med den uppfattning 

undersökaren har om hur människan och hennes sociala verklighet är beskaffad, och hur den därför 

bäst kan undersökas.  

4.1.1. Två olika perspektiv på samhällsvetenskaplig forskning 

Enligt Cohen, Manion & Morrison (2000) kan man tydligt urskilja två olika perspektiv inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen; dels ett perspektiv som bygger på naturvetenskapens tradition, 

principer och tillvägagångssätt och dels ett perspektiv som innebär ett mer tolkande angreppsätt. 

Enligt Bryman (2001) är det tolkande angreppssättet utvecklat utifrån en grundsyn som gör gällande 

att ” samhällsvetenskapens studieobjekt – människor och deras institutioner – i grunden skiljer sig 

från naturveteskapens studieobjekt. Studiet av den sociala verkligheten kräver därför en annan logik 

för forskningsprocessen, en som jämfört med naturens ordning speglar det som är speciellt för 

människor” (a.a. s. 25). Enligt Bryman orsakar dessa två olika tankesystem en markant splittring inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Den stora frågan är om den sociala verkligheten bör, och/eller kan, 

betraktas utifrån samma synsätt och verklighetsbild som naturvetenskapens? Och vidare således; ska 

man t.ex. utföra samhällsvetenskaplig forskning efter samma metoder och modeller? Hur forskaren 

ställer sig i det valet kommer att påverka hur han/hon bedriver sin forskning. Frågan om den 

naturvetenskapliga traditionens vara – eller icke-vara – inom samhällsvetenskapen tar lämpligen sin 

början i ett ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande. I Cohen, Manion & Morrison (2000) 

står att läsa; ”ontological assumptions give rise to epistemological assumptions; these, in turn, give 

rise to methodological considerations, and these, in turn, give rise to issues of instrumentation and 

data collection” (a.a. s. 3).  

4.1.2. Att ta ställning – ontologiskt… 

Enligt Bryman (2001) kan ett ställningstagande av ontologisk1 natur inom samhällsvetenskaplig 

forskning gälla frågan ”om huruvida sociala enheter kan, eller ska, uppfattas som objektiva enheter 

som besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om de ska betraktas som konstruktioner 

som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar” (a.a., s 30). Dessa två 

samhällsvetenskapliga perspektiv uttrycks då de ontologiska spörsmålen delas upp i antingen 

objektivism eller konstuktivism.  Författaren skriver att det första begreppet står för ”en otologisk 

ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser och deras innebörder har en existens som är 

oberoende av sociala aktörer” (a.a. s. 30.) Konstruktivism betecknar i sin tur ”en ontologisk 

                                                           
1
 Läran om hur verkligheten i sig själv är beskaffad (Egidius, termlexikon, 2002). 
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ståndpunkt som innebär att sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer 

kontinuerligt får till stånd. Synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas 

via socialt samspel utan att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering” (Bryman, 2001, 

s. 33). Författaren exemplifierar bl.a. med hjälp av begreppet organisation. Ser man med 

objektivistiskt färgade glasögon på en organisation kommer alla regler, riktlinjer och standardiserade 

arbetssätt att utöva en tvingande kraft på organisationens medlemmar i så mening att man anser att 

de inte kan styra eller råda över dessa. Människor måste anpassa sig och foga sig efter rådande 

ramar. Ser man samma organisation ur konstruktivistisk synvinkel anser man att dessa regler, 

riktlinjer och standardiserade arbetssätt inte har samma tvingande verkan, de är i själva verket 

påverkbara, de existerar inte oberoende av organisationens medlemmar utan är snarare satta under 

kontinuerlig förvandling genom medlemmarnas interaktion och påverkan.  

4.1.3. ...och epistemologiskt 

När man står i begrepp att bedriva forskning bör man, enligt Johansson-Lindfors (1993), lämpligen 

också göra ett epistemologiskt2 sällningstagande genom att fråga; hur görs världen vetbar? Eller med 

andra ord; hur kan jag få veta det jag vill veta om det ämne jag vill veta något om? Frågan gäller 

yttermera; vad är laggill kunskap inom det samhällsvetenskapliga ämne jag vill utforska? Först tittar 

vi på det paradigm som är influerat av den naturvetenskapliga traditionen. Enligt Bryman (2001) samt 

Cohen, Manion och Morrison (2000) finns det de som anser det vara mest vetenskapligt att försöka 

efterlikna denna riktnings angreppssätt och metoder i sin samhällsvetenskapliga forskning. Detta 

kallas då ofta för positivism3. En positivistiskt inriktad forskare antar därför helst en observerande, 

objektiv attityd samt antar en metodik byggd för naturvetenskapliga metoder för att angripa sitt 

problemområde. Dock menar Bryman (2001) samt Cohen, Manion och Morrison (2000) att det finns 

en stark opposition som gör gällande att den naturvetenskapliga traditionen inte utgör ett lämpligt 

angreppssätt för samhällsvetenskaplig forskning. Ett centralt argument är att människan – tillskillnad 

från död materia – tolkar och tillskriver mening till sin livsvärld. Individens subjektiva upplevelse kan 

därför inte utforskas med hjälp av naturvetenskaplig logik. I Cohen, Manion och Morrison (2000) står 

det; ”positivism is less successful in its application to the study of human behavior where the immense 

complexity of human nature and the elusive and intangible quality of social phenomena contrast 

strikingly with the order and regularity of the natural world” (a.a. s. 9). Och vidare “science’s 

mechanistic and reductionist view of nature, by definition, excludes notions of choice, freedom, 

individuality, and moral responsibility” (a.a. s. 17). Författarna menar att positivismen förbiser 

människans unika förmåga att tolka sina egna upplevelser samt återberätta dem för sig själv. 

Människan konstruerar teorier om sig själv och sin värld, och framförallt är hennes beteende format 

efter dessa egna teorier. Studier av människans livsvärld kräver således ett annat och för ändamålet 

bättre anpassat angreppssätt, nämligen tolkningsinriktat (Bryman, 2001; Chohen, Manion & 

Morrison, 2000; Johansson-Lindfors, 1993). Detta står för att människors/individers beteenden bäst 

kan förstås genom att forskaren och dess studieobjekt delar samma mänskliga referensram. 

Samhällsvetenskap ses härmed ur ett subjektivt perspektiv snarare än ur ett objektivt. 

                                                           
2
 Kunskapsteori, dvs. teori och forskning om hur kunskap uppkommer; i filosofi och vetenskapsteori 

undersökning av villkoren för sant vetande om de fenomen som studeras i de olika vetenskaperna (Egidius, 

termlexikon, 2002.) 
3
 1. Filosofisk teori enligt vilken sann kunskap bygger direkt på det för sinnena givna. 2. Uppfattning enligt 

vilken kunskaps- och samhällsutveckling helt får bygga på empirisk forskning och rationell vetenskap (Egidius, 

termlexikon, 2002).  
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Men ej heller tolkningsperspektivet undgår kritik. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2000) är ett av 

de kritiska argumenten att man inom den anti-positivistiska rörelsen har tagit ett allt för stort steg 

ifrån vad man anser vara vetenskaplighet. T.ex. kan man i både Bryman (2001) och Alvesson och 

Deetz (2000) återfinna följande fallgropar inom den interpretiva forskningen: För subjektiv – 

forskaren kan agera godtyckligt i sina prioriteter under forskningens gång. Och vidare; något som för 

en utomstående kan vara svårt att följa är den ”lösa” problemformuleringen som kan komma att ske 

under hand som forskningsprocessen fortskrider. Replikationssvårigheter - själva forskningen är 

beroende av forskaren själv som person. Det han/hon anser vara viktigt och riktar sitt ”sökarljus" 

emot, kommer att lyftas fram, annat avvisas. Det är inte alls säkert att en annan forskare skulle ha 

gjort samma val. Vidare går kritiken ut på att respondenterna påverkas av forskarens personliga 

egenskaper, exempelvis kön, ålder och personlighet. Och dessutom; forskaren tolkar de data som 

framkommer genom sina egna personliga preferenser och värderingar, vilket också ger en unik 

vinkling. Generaliseringsproblem – gäller frågan om forskningsresultatet kan överföras på en annan 

liknande situation. Bryman anser detta vara ogörligt och menar att man istället för att generalisera 

till ett urvalsunderlag, eller annan situation, bör anknyta resultaten tillfredställande till ett teoretiskt 

sammanhang. Bristande transparens – enligt Bryman (2001) är det relativt vanligt med bristande 

forskningsredovisning. Författaren menar vidare att utomstående därför har svårt att följa hur själva 

processen gick till, exempelvis hur urvalen gick till och varför. Samma argument gäller även för själva 

analysen av data; hur har forskaren kommit fram till just de resultaten? 

4.2. Min studie – utifrån en tolkningsinriktad ansats 
Så till frågan om vad presenterade vetenskapsteoretiska resonemang har medfört för metodologiska 

implikationer för föreliggande studie? Jag hade först att ta ställning till ontologiska och 

epistemologiska frågor, dvs. jag fick ställa mig frågan vad det var för studieobjekt jag skulle studera 

och hur detta bäst skulle studeras (Bryman, 2001; Lindberg & Berge, 1988).  

Min avsikt var att dels undersöka Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens inom 

sågverksindustrin och dels undersöka det organisatoriska lärandet på ett sågverk. Det var alltså en 

fråga om en samhällsvetenskaplig studie och jag ansåg att ett positivistiskt angreppssätt inte var 

relevant för denna studie då detta främst är utformat för att passa den naturvetenskapliga 

forskningen. I ontologiskt och epistemologiskt hänseende utgick jag istället från ett konstruktivistiskt- 

respektive tolkningsperspektiv. Detta förklarades med att jag undersökte organisatoriskt lärande 

(eller syn på) och som studieobjekt är detta inte något som är objektivt och naturgivet (dvs. gäller 

inom naturlagarna), utan något som konstrueras subjektivt av människorna inom respektive 

organisationer. Jag sökte alltså kunskap om människors/de anställdas livsvärld. Sellbjer (2002) skriver 

att människors lärande och handlande i hög grad är avhängigt intuitiva teorier. Med intuitiva teorier 

menas ”alldagliga och ofta oreflekterade förgivettaganden som sällan är explicit formulerade” (a.a. s. 

25). I korthet innebär detta att man som individ förstår sin verklighet utifrån de intuitiva teorier man 

utvecklat genom åren och att detta i hög grad påverkar hur individen handlar och relaterar till sin 

omvärld. I enlighet med vad Sellbjer skriver kan man säga att sågverksarbetaren konstruerar teorier 

om sig själv och sin situation, och att hans/hennes beteende är format efter dessa egna teorier. 

Samma förhållande gäller för de anställda på Skogsindustrierna, de konstruerar sin verklighet om 

lärande och kompetens inom sågverksbranschen och deras professionella praktik (torde) präglas 

utifrån detta. (i enlighet med Bryman, 2001; Chohen, Manion & Morrison, 2000; Sellbjer, 2002).  
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4.3. Fallstudie 
Bryman (2001) talar om vilken design eller upplägg en undersökning har och avser med detta ”den 

ram av empiriska data som passar både för en viss uppsättning kriterier och för de frågeställningar 

forskaren är intresserad av” (a.a. s. 41). Ett exempel på detta är fallstudien vilken ”går ut på en 

detaljerad och ingående analys av ett enda fall, t ex en individ, organisation eller situation” (a.a. s. 

466).  

Eftersom föreliggande studie har genomförts på ett enda sågverk kan den snarast likna en fallstudie 

(Bryman, 2001). Samma förhållande gäller för undersökningen på Skogsindustrierna. En kort 

presentation av mina fallorganisationer kan vara på sin plats. Skogsindustrierna är massa-, pappers- 

samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation och om mitt fallföretag kan 

sägas att det är normalstort sågverk placerat någonstans i Sverige.  

4.4. Val av metod 
De vetenskapsteoretiska ställningstaganden man som forskare har gjort bör också få följder för vilken 

metodologi som man använder sig av i sin undersökning. Cohen, Manion och Morrison (2000) skriver 

att det får ”implications for the methodological concerns for researchers, since the contrasting 

ontologies, epistemologies and models of human beings will in turn demand different research 

methods” (a.a. s. 6). Enligt Bryman (2001) är valet av undersökningsmetod beroende av vad jag vill 

veta i min undersökning, dvs. vilket syfte och vilken/vilka frågeställningar jag har. I en 

konstruktivistisk/tolkningsinriktad ansats används i huvudsak metoder där inriktningen är förståelse 

för det subjektiva, mening och betydelse etc. Exempel på kvalitativa datainsamlingsmetoder är 

deltagande observation samt den kvalitativa forskningsintervjun. 

4.5. Mitt val - den kvalitativa forskningsintervjun 
I föreliggande studie var jag intresserad av att undersöka Skogsindustriernas syn på lärande och 

kompetens inom sågverksindustrin samt det organisatoriska lärandet på sågverket. Därför bestämde 

jag mig för en datainsamlingsmetod som förmår fånga den subjektiva innebörden hos de anställda 

vad gäller detta, nämligen den kvalitativa forskningsintervjun. Denna metod syftar till att ”förstå 

världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 

livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale, 1997, s. 9).  

4.5.1. Intervjuguiderna 

Jag valde den semistrukturerade varianten av forskningsintervju vilket bl.a. innebär att jag tog hjälp 

av en intervjuguide (se bilagor). Enligt Bryman (2001) och Kvale, (1997) är en intervjuguide en 

förteckning över de specifika teman som man vill ta upp för samtal under intervjun. Guiden bör 

lämna forskaren relativt stor frihet och flexibilitet att följa intervjusamtalet som det i stunden 

utvecklar sig. Kvale (1997) menar att ju mindre strukturerad intervjun är, desto större chans till 

spontanitet och öppenhet av respondenten. När det gäller utformningen av båda intervjuguiderna 

var mitt mål att hålla dem så enkla och överskådliga som möjligt (i enlighet med Bryman, 2001; Kvale, 

1997).  

4.6. Undersökningsgrupp 
Så till en redovisning av studiens respondenter. På Skogsindustrierna hade jag en respondent och på 

sågverket var de fem till antalet. Valet av respondent på Skogsindustrierna föll naturligt på en person 
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insatt i kompetensfrågor, då det i fösta hand är en sådan som kan svara på frågor av intresse för 

föreliggande undersökning.  När det gäller urvalet av respondenter på sågverket valde en 

arbetsledare ut informanter åt mig. Valet styrdes av vilka som finns tillgängligliga just den aktuella 

dagen, samt vilka som kunde undvaras utan att produktionen påverkades alltför mycket. Mina 

respondenter på sågverket har haft en anställningstid från ca 1 år upp till över 25 år. Åldersmässigt 

fördelade det sig så att jag fick respondenter med följande födelsefördelning: en på 40-talet, en på 

50-talet, en på 60-talet, en på 70-talet samt en på 80-talet. När det gäller utbildningsnivån förekom i 

två fall gymnasieutbildning, varav en 3-årig teoretisk. I de andra fallen har respondenterna enbart 

utbildning på grundskolenivå.  Samtliga respondenter hade arbetserfarenhet från sågverkets 

produktionslinje så väl som arbetserfarenhet av ett mer friare arbete ute på sågverksområdet.  

4.7. Genomförande 
Enligt Bryman (2001) är det relativt vanligt vid tolkningsinriktade studier att genomförandet sker i 

flera delsteg. Detta kan illustreras i modellen nedan som visar ”en översiktlig beskrivning av de 

huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning” (a.a. s. 252): 

1. Generella frågeställningar 

 

 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

 

3. Insamling av data 

 

5b.   Insamling av ytterligare data 

4. Tolkning av data 

 

 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

   5a.    Specificering av frågeställningarna 

 

6. Rapport om resultat och slutsatser 

Figur 1: En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2001, s. 252). 

Även min undersökning har företagits i olika steg, närmare bestämt tre. Steg 1: Som utgångspunkt 

hade jag Skogsindustriernas uttalande (presenterat i inledningskapitlet). Detta fick mig intresserad 

och jag tyckte jag hittat ett bra ämne för min uppsats varvid jag bokade tid med en person insatt i 

kompetensutvecklingsfrågor på Skogsindustrierna för intervju. Syftet var att närmare undersöka 

vilken syn Skogsindustrierna har på lärande och kompetens inom sågverksindustrin. Till min hjälp 

hade jag som tidigare nämnts under avsnitt 4.5 en intervjuguide, vilken jag utformat utifrån 

forskningsfrågan samt den förförståelse jag har av branschen och förvärvad teoretisk kunskap i 

ämnet.  

Steg 2: Det empiriska materialet från intervjun på Skogsindustrierna väckte i sin tur nya frågor och jag 

blev nyfiken på hur Skogsindustriernas syn relaterar med verkligheten på ett sågverk? Kommen så 

här långt i processen formulerade jag därför en ny forskningsfråga, nämligen; hur ser det 

organisatoriska lärandet ut på ett sågverk? Således tog jag kontakt med en arbetsledare på ett sådant 

för att boka tid för intervjuer. Även för denna undersökning tog jag en intervjuguide till hjälp (se 
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avsnitt 4.5). Eftersom jag denna gång skulle utforska ett reellt organisatoriskt lärande bestämde jag 

mig för att stödja mig på en teori som behandlar just ett sådant, närmare bestämt Ellströms (2004) 

villkor för organisatoriskt lärande.  Dessa lärvillkor omfattar även de frågeområden som var aktuella i 

undersökningen på Skogsindustrierna och är presenterade i kapitel 2: teorier om lärande.  

Steg 3: I en tredje forskningsfråga beslöt jag mig till sist för att analysera relationerna mellan 

Skogsindustriernas syn och det faktiska organisatoriska lärandet på sågverket. Enligt Bryman (2001) 

kan t.ex. en forskningsfråga vara utformad på så vis att man undersöker ”skillnaden mellan officiella 

versioner av verkligheten och de erfarenheter man kan ha av denna verklighet (a.a. s. 454). Detta 

gjorde jag genom att relatera det empiriska materialet från de båda första undersökningarna till 

varandra.  

4.7.1. Genomförande av intervjuerna 

Så till en redovisning av mer praktisk natur. Enligt Kvale (1997) bör själva intervjusituationen kunna 

genomföras ostört och avskiljt från yttre störningsmoment. Själva intervjufrågorna bör vara lätta och 

korta, och man kan med fördel inleda med frågor som ger den intervjuade möjlighet att själv ta upp 

vad han/hon tycker är väsentligt. Detta görs med hjälp av frågor av typen ”kan du berätta för mig 

om…? Kommer du ihåg en gång när…? etc.” (a.a. s. 124). Även Johansson-Lindfors (1993) delar 

uppfattningen om att denna typ av beskrivande frågor är gångbara då intervjuns syfte är 

”friläggandet av mening” (a.a. s. 123). Detta är något som åstadkoms då intervjupersonen får 

möjlighet att svara med egna ord, något som också är ett sätt att hålla kvar intresset hos den 

intervjuade.  

I enlighet med Kvale (1997) samt Johansson-Lindfors (1993) har jag i mina intervjuer försökt begagna 

mig av alla konstens regler för hur man åstadkommer en bra intervju. Vad gäller själva 

intervjusituationerna så kunde i samtliga fall alla intervjuerna ske ostört, dvs. i enrum med stängd 

dörr. Avsikten med detta var att försöka undvika eventuella störningar utifrån som skulle kunna 

påverka resultatet. Vidare bemödade jag mig om att ställa tydliga och enkla frågor, inta en vänlig och 

lyssnande attityd samt dessutom begagna mig av konststycket att lyssna aktivt för att på så vis kunna 

utröna vad som s.a.s. sades mellan raderna, så att jag kunde följa upp med följdfrågor och följa upp 

intressanta trådar (i enlighet med Kvale, 1997). När det gäller längden på intervjun gjord på 

Skogsindustrierna så var den drygt två timmar.  Intervjuerna gjorda på sågverket sträckte sig mellan 

40 till 90 minuter. Samtliga intervjuer är inspelade via en digital inspelningsapparat. Fördelen med 

denna är att den är diskret så till vida att den är tyst och liten, vilket minskar risken för att 

respondenten ska känna sig besvärad av situationen. Dessutom är ljudkvalitén av högsta klass vilket 

underlättar vid själva bearbetningen av intervjuerna.  

4.8. Databehandling  
Vidare har jag också stött mig på Kvale (1997) då det gäller arbetet med mitt empiriska material. För 

att på bästa möjliga sätt kunna bearbeta mitt intervjumaterial skrev jag ut det med hjälp av hörlurar 

och min digitala inspelningsapparat. Utskriften skedde så ordagrant som möjligt, inklusive pauser, 

hummanden och betoningar. Jag var också konsekvent i mitt utskriftsförfarande när det gäller 

samtliga intervjuer. Själva utskriftssituationen erbjuder också ett bra tillfälle för att komma ihåg 

själva intervjusituationen, varvid jag i möjligaste mån försökte göra utskriften så snart som möjligt 

efter intervjutillfället.  
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4.9. Analys och tolkning 
Efter utskriftstillfällena påbörjade jag arbetet med att sammanställa materialet i olika teman. För det 

empiriska materialet från Skogsindustrierna kom dessa teman att bli utbildningsnivå, kompetensnivå, 

medarbetarprofil samt branschkaraktäristika. Dessa teman var allstå inte på förhand givna utan växte 

fram underhand i takt med att jag arbetade med materialet. För det empiriska materialet från 

intervjuerna på sågverket använde jag Ellströms (2004) lärvillkor (se kap 1.3.) som analysverktyg. 

Materialet var här mer omfattande men å andra sidan hade jag i förväg givna teman (lärvillkoren) att 

sortera dem i. När det gäller analysen av den tredje frågeställningen som gällde relationen mellan 

Skogsindustriernas syn och sågverkets organisatoriska lärande skedde denna analys utifrån det 

färdigsammanställda resultatet från de två tidigare frågeställningarna. Detta resultat redovisas i 

samma teman som jag redovisat materialet från Skogsindustrierna i nämligen utbildningsnivå, 

kompetensnivå, medarbetarprofil samt branschkaraktäristika.  

Något som gäller för allt empiriskt material är att jag använt mig av ett slags kodningssystem. Detta 

fungerade på så vis att jag använde pennor i olika färger för att skapa olika delteman. Dessa 

delteman sammanställas sedan i de huvudteman som jag valt för resultatredovisningen. Vid min sida 

under hela processen hade jag också ett anteckningsblock för att på så vis kunna samla upp de 

tendenser och mönster jag såg i materialet. Detta förfarande kan liknas bäst vid Kvales (1997) 

meningskoncentrering där ”de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist" 

(a.a. s. 174). När jag sammanställt allt i färdiga teman övergick analysarbetet till tolkning av det 

empiriska materialet. Frågor som jag ställde mig var t.ex: Vad är betydelsen för mina 

intervjupersoner? Hur relaterar jag detta till mina frågeställningar och till teorin? Kan jag se något 

mönster? Min analys och tolkning av det empiriska resultatet i förhållande till frågeställningarna 

presenteras och diskuteras i kapitel 6: diskussion.  

4.10. Forskningsetiska reflektioner 
Kvale (1997) skriver att det är viktigt att etiska ställningstaganden görs redan på planeringsstadiet 

och sedan fortföljs under hela undersökningens gång. Enligt Vetenskapsrådet (1990) är följande 

etiska krav grundläggande:  

 Informationskravet – gäller information till respondenterna om undersökningens syfte. 

Respondenten ska meddelas att deltagandet är frivilligt och att han/hon har rätt att avbryta 

sin medverkan i studien.  

 Samtyckeskravet – syftar på att respondenterna själva äger rätten att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet – respondenterna och undersökningsmaterialet behandlas med 

konfidentialitet.  

 Nyttjandekravet – den empiriska informationen får endast användas för den aktuella 

undersökningen i fråga.  

Jag har försökt att hålla min rapport etiskt riktig i så mån att jag informerade respondenterna om 

undersökningen syfte. Jag har även bemödat mig om att bevara respondenternas konfidens. Vidare 

har jag också förvissat mig om deras informerade samtycke, dvs. att de deltar i undersökningen på 

frivillig basis samt känner att de har rätt att dra sig ur det hela när de så vill. Uppgifterna från 

undersökningen kommer ej heller att användas i syfte utöver denna uppsats. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar jag det resultat samt den analys jag kommit fram till utifrån mitt material 

från mina empiriska undersökningar. Resultat och analys för varje forskningsfråga presenteras var för 

sig. I avsnitt 5.1 redovisar jag forskningsfrågan Vilken syn har Skogsindustriernas på lärande och 

kompetens inom sågverksindustrin? I avsnitt 5.2 redovisas resultat och analys för forskningsfrågan 

Hur ser det organisatoriska lärandet ut på ett sågverk? I avsnitt 5.3 redovisar jag slutligen mitt svar 

på min sista forskningsfråga nämligen; relationen Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens 

inom sågverksindustrin och sågverkets organisatoriska lärande? 

5.1. Skogsindustriernas syn  
Under detta avsnitt redogör jag för resultatet av den intervju jag gjort på Skogsindustrierna med en 

person insatt i kompetensfrågor. Syftet med intervjun var att få veta mer om 

arbetsgivarorganisationens syn på lärande och kompetens inom sågverksindustrin. Resultatet 

redovisas i följande teman: utbildningsnivå, kompetensnivå, medarbetarprofil samt 

branschkaraktäristika. I redovisningen förekommer direkta citat från det empiriska materialet, dessa 

är markerade med kursiv stil. Syftet med detta är att åstadkomma en så tät resultatredovisning som 

möjligt (se vidare kap 6.1.2; Bryman, 2001, s 260) . 

5.1.1. Utbildningsnivå   

Resultatet visar att Skogsindustrierna menar att utbildningsnivån inom sågverksindustrin är 

påfallande låg och detta förhållande gäller både företagsledningar såväl som medarbetare. Min 

respondent säger: ”jag tror att det beror på att sågverken ligger där de ligger på mindre orter med 

dålig studietradition, man är rädd att rekrytera folk utifrån för de vill ändå inte bo kvar i det lilla 

samhället, bättre att rekrytera någon som man vet vem det är, även om de har fel utbildning.”  Enligt 

min respondent har man i de stora koncernerna i norra Sverige dock ofta en uttalad policy att 

rekrytera högskoleutbildade till olika chefsbefattningar.  

Skogsindustrierna anser att den låga utbildningsnivån är problematisk och bedriver därför en 

kampanj med syfte att höja denna inom branschen. Det finns tre målgrupper för denna verksamhet: 

gymnasieskolor (via något som kallas framtidsresan), högskolor samt de egna medlemsföretagen. 

När det gäller medlemsföretagen försöker man förmå dem att arbeta aktivt med rekryteringspolicy 

för att på så vis höja utbildningsnivån vid nyrekryteringar. ”Vi har jobbat mycket för att få sågverken 

att jobba systematisk rekrytering för att höja utbildningsnivån… men det ser lika dant ut. 

Sågverksägarna själva har en låg utbildning och resonerar att om jag nu har gått i gymnasiet varför 

ska jag anställa någon med högre utbildning.” Ytterligare ett led i arbetet med att höja 

utbildningsnivån är den utbildningspolitiska lobbyverksamhet som Skogsindustrierna bedriver, bl.a. 

försöker man verka för att få till en grundutbildning för sågverksindustrin (finns bara på ett fåtal 

platser i landet). Min respondent säger ”det finns knappt någon gymnasieutbildning och knappt 

någon kvalificerad högskoleutbildning och knappt några studenter som vill läsa.” Min respondent 

menar att sågverksindustrin har svårigheter att attrahera kompetent och utbildad personal därför att 

branschen har låg status och att det är den låga statusen som är en av anledningarna till varför det är 

svårt att locka studenter till de få gymnasieutbildningar som faktiskt finns.  
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5.1.2. Kompetensnivå  

Även när det gäller kompetensnivån inom sågverksindustrin så visar resultatet att också denna är 

påfallande låg och därför ett problem, enligt respondenten. Med kompetensnivå avses framförallt 

nivån av formell kompetens; det är frågor gällande höjandet av denna som främst prioriteras av 

arbetsgivarorganisationen. Skogsindustrierna bedriver därför en kompetensutvecklingskampanj, man 

försöker få medlemsföretagen att satsa aktivt på kompetensutveckling genom att vara en stödjande 

funktion i detta arbete. Min respondent säger ”generellt så tror jag att det är få branscher som satsar 

så lite på kompetensutveckling som sågverken. Det beror nog på tradition, var de ligger, ägarstruktur, 

kultur, värderingar och svag lönsamhet. Sågverksindustrin måste lära sig göra den direkta kopplingen 

mellan kompetensutveckling och lönsamhet.” 

Att beakta frågor som berör informell kompetens inom branschen är inte prioriterat. När det gäller 

synen på denna säger min respondent: ”det finns något som heter valideringsdelegationen som 

samlar olika branschföreträdare för att se hur långt arbetet har gått i loka branscher för att validera 

informell kompetens. Då har man diskuterat inom sågverksindustrin tidigare att detta inte är något 

som är högprioriterat. Det är andra frågor som är mycket viktigare.”  

5.1.3. Medarbetarprofil 

Resultatet visar även att det generellt är mansdominerat genom alla led inom Skogsindustriernas 

medlemsorganisationer, från ledning ner till golvet. Åldersfördelningen är mer blandad, något som 

dock ej gäller ledningsgrupper.  I dessa finner man mest män i övre medelåldern. Utbildningsnivån är 

som tidigare nämnts generellt låg, ett faktum som gäller genom hela den organisatoriska hierarkin. 

Historiskt har sågverksindustrin rekryterat medlemmar ur de lägsta socialgrupperingarna i samhället. 

Respondenten tror att detta faktum till stor del har sin förklaring i arbetsmiljömässiga aspekter; ett 

arbete på ett sågverk i gångna tider var ofta mycket tungt och olycksdrabbat. Idag är arbetsmiljön 

inom sågverksindustrin avsevärt mycket säkrare och modernare men min respondent säger ”... men 

vi har ju de gamla föreställningarna typ om du inte kan något annat så kan du alltid få jobb på sågen 

eller i skogen.”  Min respondent menar vidare att den genomsnittlige sågverksarbetaren generellt 

inte har en positiv inställning till utbildning och utveckling: ”…och  jag tror om du går ut och frågar 

den vanliga operatören så är det inte alla som vill vara med i så att säga  en lärande organisation 

utan de är rätt nöjda om de får göra sitt och gå hem på kvällen och ta en pilsner.”   

5.1.4. Branschkaraktäristika  

Resultatet ger vid handen att sågverksbranschen under lång tid varit präglad av dålig lönsamhet 

vilket, enligt respondenten, får negativa implikationer på utbildnings-, 

kompetensutvecklingssatsningar och dylikt. Dessutom är branschen i högsta grad konkurrensutsatt 

och marknadskänslig med stora svängningar vad gäller tillgång och efterfrågan på både råvaror och 

produkter. Just ovanstående faktum tycker min respondent borde tala för att sågverksledningar 

borde satsa mer på att höja sina medarbetares kompetens. Han säger: ”…detta är 

kompetensdrivande krafter och detta sammantaget gör att alla måste ha en högre kompetensnivå 

för att kunna möta detta.” Respondenten menar vidare att branschen är tämligen traditionsbunden, i 

södra Sverige ofta i form av gamla familjeföretag som sätter sin prägel på både ledarstil och 

organisationsstruktur. Härvidlag är det, enligt min respondent, inte ovanligt att man finner normer 

och värderingar som speglar både konservatism och förändringsrädsla. Min respondent: om man inte 

har en hög utbildningsnivå och inte värderar utbildning då konserverar man stukturen.” 



28 
 

När det gäller utveckling av teknik och dylika hårda aspekter håller sågverksbranschen, enligt min 

respondent, att komma upp i nivå med pappersindustrin. Dock är man fortfarande eftersatt när det 

gäller mer mjuka frågor av typen systematisk och medveten organisering av organisation, ledarskap, 

kompetensutveckling och liknande. Min respondent: ”…gubbarna - de här äldre - är väldigt 

teknikintresserade men inte så människointresserade. Det är lättare att köpa en ny maskin och 

begripa den än att förstå hur människorna fungerar”. Vidare menar min respondent att manliga 

lågutbildade kollektivanställda, gammal tradition samt konservativa ägarstrukturer ofta sätter sin 

prägel på sågverkens organisationskultur. Detta kan man generellt se återspeglas i form av 

konservativa värderingar, manlig rå jargong samt snävt synsätt vad gäller utvecklingsfrågor av mer 

mjuk karaktär. 

Min respondent menar dock att det även finns positiva inslag i branschen; den innovativa kraften, 

entreprenörsandan och uppfinningsrikedomen på sågverken är ofta tämligen hög. Min respondent 

säger:  ”..men det är ju klart att det är någon form av lärande organisation… typ folk som knappt har 

gått folkskolan men är en hejare på att reparera och greja och fixa och dona och hitta på 

speciallösningar. Men den begåvningsreserven så att säga som hade läshuvud men som inte fick 

skaffa sig en utbildning de har ju varit riktigt bra problemlösare i ett teknologiskt sammanhang som 

går att begripa men när det blir styrsystem från ABB och det är automationsteknik som reglerar 

klingorna och optimeringsmoduler, beräkningsprogram etc då räcker det inte längre och där är vi ju 

nu, då blir det problem alltså. Avslutningsvis säger min respondent angående lärandepotentialen 

inom branschen: Jag är säker på att den är ganska hög. Jag tror man ska ha väldigt stor respekt för 

den här förvärvade erfarenhetsbaserade kunskapen men det är när man kombinerar ihop den med en 

mer modern kvalificerad utbildningsbaserade kunskap …ja, då händer det.” 

5.2. Organisatoriskt lärande på sågverket 
Under detta avsnitt redogör jag för resultatet av de intervjuer jag har gjort på ett sågverk med syfte 

att undersöka det organisatoriska lärandet. Resultatet redovisas tematiskt i form av Ellströms (2004) 

sex lärvillkor som jag presenterat i kapitel 2, teorier om lärande. Dessa lärvillkor rymmer även de 

teman som resultatet från Skogsindustrierna redovisas i. I redovisningen förekommer direkta citat 

från det empiriska materialet, dessa är markerade med kursiv stil. Syftet med dessa är att 

åstadkomma en så tät resultatredovisning som möjligt (se mer kap 6.1.2; Bryman, 2001, s 260). 

Av min undersökning framkommer att man kan urskilja två typer av arbeten på ett sågverk. Dels de 

vilka innebär arbete i en fast produktionskedja, och dels de som medför arbete av en mer friare 

karaktär. Samtliga mina respondenter kallar dessa arbete i linjen respektive utejobb. En arbetare som 

står vid linjen är bunden till en produktionskedja där arbetet hela tiden s. a. s. kommer till honom. Ett 

utejobb är mer fritt och självstyrande och kan inbegripa göromål så som truckkörning, utlastning av 

virke, torkskötning eller diverse andra allt i allotjänster. Jag kommer i min framställan att använda 

mig av dessa benämningar och i relevanta fall har jag valt att redovisa resultatet separat för dessa 

båda kategorier. Utöver dessa förekommer också yrkeskategorin verkstadsmekaniker på sågverket 

men dessa omfattas inte i denna studie eftersom de kan anses utgöra en yrkesgrupp för sig.  
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5.2.1. Arbetsuppgifternas lärandepotential  

 - ”objektiv” lärandepotential i relation till ”subjektiva” läranderesurser. 

Resultatet visar att den alltmer ökande tekniska utvecklingen och datoriseringen inom 

sågverksindustrin har medfört betydliga arbetsmiljömässiga förbättringar men också ett mer 

enformigt arbete för de anställda. Detta gäller främst det som utförs bundet till produktionslinjen 

och samtliga respondenter har vid beskrivning av detta använt samma ord nämligen enformigt eller 

monotont. Förr (ca 10-15 år sedan) satt det en erfaren sågare och bedömde stockarna och hur de 

optimalt skulle sågas, numera går detta via ett avancerat datoriserat system med laserkameror. 

Detta har medfört att arbetet numera är av typen övervakningsarbete och som sådant tämligen 

passivt och snävt. Enligt respondenterna är handlingsfriheten tämligen begränsad då arbetet styrs av 

maskiner. ”…för man har ju inte sådana möjligheter att komma dän ju, och det är samma monotona 

jobb hela dan.”  Den utveckling, eller variation man kan få i sitt arbete får man främst genom 

rotation. Denna är obligatorisk och man byter arbetsstation efter ca 1-2 timmar på sin avdelning. 

Härigenom minskar man risken för belastningsskador samt sårbarheten i produktionen vid 

sjukfrånvaro etc.  Någon av respondenterna säger: ”..och rotera; visst har de ju den där cirkeln att gå 

men det blir ju samma arbetsuppgifter och det återkommer ju var dag samma.” Som ny lär man sig 

arbetsmomenten vid en arbetsplats och sen avancerar man runt om arbetsstationerna för att tillslut 

förhoppningsvis kunna behärska alla arbetsställen. Om man vill och kan lära kan man efter ett tag bli 

flyttad till nya avdelningar. Enligt respondenterna finns det en handfull anställda som är flyttbara 

över hela anläggningen.  

Resultatet visar att arbetets karaktär förändras något i andra hälften av produktionslinjen. På 

justerverket och i hyvleriet är det samma typ av bundet arbete men inslaget av passivitet minskar till 

förmån för eget ansvar. ”Det kräver mer av medarbetaren”, som en respondent uttryckte det 

”eftersom det är en visuell bedömning va… så det har sin yrkesskicklighet, man måste kunna bedöma 

trä.” Det är också inom denna avdelning man får användning för GS/SS-kursen. Denna utbildning är 

den enda, och för företaget obligatoriska och formella utbildning som en sågverksarbetare måste ha 

för att få behörighet att sortera virke.  Resultatet visar också att en annan utvecklingsmöjlighet 

sågverkets anställda kan få är att bli ledare på sin avdelning och sitt skift. Detta innebär ett ökat 

ansvar för produktion och medarbetare bl.a. genom ansvar för produktionsbeställningar från säljare, 

kontakter med andra avdelningar, maskininställningar etc. 

När det gäller den andra typen av arbete på sågverket – utearbetet - menar samtliga respondenter 

att denna typ av arbete är att föredra framför ett arbete i linjen. De trivs med de mer självständiga 

arbetsuppgifterna, upplever att jobbet som givande mycket beroende av att ”man kan själv styra sitt 

arbete. Man har ju en helt annan självständighet och någon respondent sa följande angående denna 

typ av arbete då kan man ju komma hem och känna att man gjort ett bra jobb för det är ju mycket 

egettänkande och kreativt och man känner att det ska bli kul att åka till jobbet imorgon.” 

Samtliga mina respondenter säger också gällande kompetens och kompetenskrav på sågverket att 

man generellt ”lär sig arbetet underhand”, utan någon formell kompetens i botten. T.ex. lär sig 

nyanställda genom mer erfarna kamrater visar hur man gör varvid man kopierar arbetssätt och övar 

upp sig allt efter hand. Det tar det cirka ett halvår innan man fungerar på en ny arbetsstation. Den 

enda önskvärda formella kvalifikationen är grundläggande datakunskap, vilket numera fordras för att 

kunna bemästra ett operatörsarbete bra.  
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Respondenterna menar att man själv kan bedöma om man gjort ett bra jobb. Eller har gjort något 

mindre bra för den delen, åtminstone i förhållande till virkessorteringskvalitet. En anledning till detta 

är att det är relativt många som har gått GS/SS-kurs, vilket ger kunskaper för att kunna ifrågasätta 

sorteringsdirektiv och dylikt från säljare och ledning. Respondenterna menar att det finns vissa 

brister i den företagsekonomiska förståelsen generellt bland medarbetarna. De efterlyser mer 

medvetenhet t.ex. vad det gäller de kostnader som uppstår i samband med att virke kapas och 

sönderdelas i onödan.  

När det gäller de anställdas helhetssyn av verksamheten verkar denna variera. En respondent säger 

”alla ser inte hela kedjan, gör man en ändring så blir det kanske sämre för någon annan efter. Och; 

många vet nog bara sin lilla del, men en hel del är nog rätt insatta, de vet att har jag dåliga mått här 

så blir det dåligt nere på hyveln sen.”  Naturligen verkar de som har längre arbetstid i branschen 

också ha större förståelse för hela produktionskedjan samt förstår konsekvenserna av sitt handlande. 

De som har längst anställningstid har större helhetssyn. De kan därför lättare bedöma om man har 

gjort ett bra jobb eller inte och har därmed lättare att förhålla sig till resultat av arbetsinsatser. 

Utöver själva produktionsprocessen verkar det hos mina respondenter inte finnas någon större insyn 

eller vetskap gällande bakgrunden för den ekonomiska verksamheten att förhålla sina arbetsinsatser 

till.  

Mitt resultat visar att flera av mina respondenter identifierar sig som sågverksarbetare och, på ett 

påtagligt sätt, ger uttryck för självförtroende och stolthet i förhållande till sitt yrke. Framförallt gäller 

detta de med en längre arbetstid i branschen.  En respondet angående sitt yrkesval: ”...det är ju en 

produkt som har växt i 100 är som man förvaltar då alltså…man måste se till så den kommer på rätt 

ställe om man säger så va…olika kvaliteter …det är ju en levande varelse på sitt vis.” Respondenterna 

ger också uttryck för en självaktning då det gäller att bemästra och förfina sina arbetsuppgifter, t.ex. 

som truckförare, eller klara en större utlastning när mycket virke ska lastas ut inför att en båt ska 

avgå. Exempelvis truckföraren som stolt berättar om sina arbetsuppgifter: ”man måste ha 

simultanförmåga och organisationssinne och det är mycket att skilja på kvallitet och var det ska stå 

och så där…och så körningen i sig, vi snackar ju 6 till 8 ton som du har ovanför huvudet såhär (visar 

med händerna) och ska köra med…ja..det krävs lite i alla fall…det kan jag nog säga, det passar inte 

alla.” 

 5.2.2.  Autonomi kontra standardisering  

–  autonomi och standardisering vad gäller arbetets utförande och resultat 

Resultatet visar på att sågverket har en tämligen hög grad av standardisering.  För arbetarna i linjen 

förhåller det sig på så vis att variationsmöjligheterna i arbetsutförandet är tämligen begränsade. 

Dock finns inga formella arbetsprocesser utfästa eller nedskrivna regler för hur arbetet ska utföras. 

Man blir anvisad av respektive arbetsledare eller gruppledare och har sedan att förhålla sig till 

maskiner, produktionstakt och flöde.  

I utejobbet är friheten härvidlag större och respondenterna ger uttryck för att en standardisering 

sker underhand då de anställda har relativt stor frihet att själva utforma arbetssätt.  En respondent 

säger: ”...och sen lägger vi upp det själva att ’så här vill vi ha att va’ och så har vi jobbat fram under 

årens lopp om man säger så, hur det fungerar.” Inte heller här finns arbetsprocesserna formellt 

nedtecknade utan ärvs muntligt och beteendemässigt över till nya medarbetare.  
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5.2.3.  Anställdas delaktighet  

- anställdas delaktighet i beslut om verksamhetens utformning 

Resultatet visar på att företagsledningen välkomnar idéer och förbättringsförslag vad gäller 

produktion och arbetssätt på sågverket. En av respondenterna säger apropå att presentera egna 

förslag och initiativ. ”…Ja hu ja. Absolut. Ja menar annars är det ju inte roligt att jobba om man inte 

fick hitta på något eget ju.” Resultatet visar dock att det är lättare för de uteanställda att medverka i 

utformningen av sitt arbete, men det händer tämligen frekvent att medarbetare i linjen kommer med 

förslag till förbättringar som övervägs och ofta genomförs.  

När det gäller medverkan i problem- och störningshantering är det lite olika i hur de anställda 

förhåller sig. Det finns ingen officiell apropå att medarbetarna ska engagera sig i problem och 

störningshantering, ej heller att de inte ska göra det. Enligt respondenterna är det önskvärt men 

valfritt.  Enligt alla respondenter förekommer alla det variationer i hur de anställda engagerar sig vid 

dessa tillfällen; alltifrån de som ber kamraten ringa efter hjälp till de som faktiskt fixar uppkomna 

problem och störningar själva. Någon säger: ”Det är det rätt dåligt för de flesta blir bara ståendes och 

inte gör någonting och tittar på…man vill hellre sitta ner och ta det lugnt.” En annan respondent 

menar att de anställda hade större ansvar och möjligheter härvidlag förr, då tekniken var enklare: 

”då gick de som stod vid maskinerna också in och lagade maskinerna på ett helt annat sätt men nu är 

det mer avancerat.” Resultatet visar att detta faktum har medfört att jobbet numera upplevs som 

mer tråkigt och enformigt. Dessutom menar respondenterna att många medarbetare på sågverket 

anser att verkstadspersonalen ska utföra reparations- och störningshantering, varvid man lämnar det 

att bero.  

5.2.4. Subjektiva och kulturella faktorer 

 – anställdas inställning till och motivation för lärande 

Mitt resultat ger vid handen att respondenterna har en tämligen stor vilja till utveckling och lärande 

och man hade också önskat sig mer formell utbildning under sin anställningstid.  Detta är ett 

förhållande som gäller både för anställda i linjen såväl som uteanställningar. Dock berättar någon av 

respondenterna om han initialt hade haft dåligt självförtroende i förhållande till att delta i en 

utbildning som skulle leda till nya arbetsuppgifter. Det gällde huruvida han trodde sig klara av att 

bemästra själva utbildningssituationen samt kunna förmå ta till sig de nya kunskaperna för att sedan 

utföra nya arbetsuppgifter innehållande mer ansvar: ”...det klart att man tar sig en funderare och så 

va om man tror att man reder ut det och så där va…det gjorde jag naturligtvis inför när chefen kom 

och sa att jag skulle ta GS/SS-kursen och så.  Man visste ju inte vad det innebar va. Man sen tyckte 

man ju att det skulle få vara en utmaning att få lära sig mer ju.”  

När det gäller vilja att delta i lärande och utbildning säger en av respondenterna: ”jag gick ju den här 

ledarutbildningen och den var ju kanonintressant. Det är roligt att utvecklas, all utveckling är ju bra..”  

Vidare menar alla respondenter att de tror att de flesta medarbetarna på sågverket är intresserade 

och positivt inställda till nyheter och förändringar, exempelvis ny teknik och nya arbetssätt.  

Resultatet visar att samtliga respondenter upplever att egna initiativ emottas på ett positivt sätt. 

Någon säger angående detta att man kan ta egna initiativ ”till viss del – bara man inte förändrar 

något allt för mycket.” En annan säger: ”det är det här med att man måste våga trycka på knapparna 

och komma på egna lösningar. Inte hålla på att ropa hela tiden för då lär man sig ju...jag har gjort det 
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och det har blivit helt tokfel många gånger…” Toleransen vid misstag är också tämligen hög: ”..det 

mesta går att rätta till, det är bara det att det tar en jävla tid och man kanske måste be om hjälp då.”  

5.2.5. Verksamhetens mål och inriktning 

                       – konsensus eller konflikt 

Det förekommer inte styrdokument i form av formella strategi- och målformuleringar i sågverkets 

verksamhet. Dock säger en av respondenterna att: ”vissa mål finns ju uppsatta, att vi ska producera 

en viss mängd och sånt där. Vi har ju en lista på vad vi borde klara för att klara den produktion som är 

uträknad per år. Det finns det ju vissa mål på.” De mål som ändå kan sägas finnas existerar i form av 

produktionsdirektiv och olika deadlines i form av båtar som ska avgå från hamnen, order som ska 

avklaras och liknande. Det är en produktion präglad av just in time med leveranser som ska 

expedieras med kort varsel. En av respondenterna säger: ”det står i datorn att det ska vara framme 

och då måste man försöka få fram det till dess (båt som ska gå från hamnen)…och till Egypten och så 

det kan vara många tusen meter ibland… det är bara att jobba på…”  

Resultatet pekar på att det också är vanligt att medarbetarna ifrågasätter och argumenterar om/för 

olika saker. Respondenterna menar att det är okej att ha olika uppfattningar om saker och ting, alla 

är inte alltid eniga och diskussioner uppstår. Ibland kan oenigheten pågå över lång tid och ta mycket 

energi i anspråk, men oftast löser det sig och något bättre mynnar ut ur oenigheten.  

5.2.6. Förändringstryck och ledningsstöd  

Enligt resultatet är branschen tämligen utsatt för upp och nedgångar på världsmarknaden och när 

efterfrågan antingen ökar eller minskar kan det utgå olika direktiv från säljare och ledning om hur de 

anställda ska sortera virket. Således kan det vid hög efterfrågan förekomma ett direktiv för 

virkessortering och vid låg efterfrågan ett annat. Detta menar alla respondenterna kan upplevas som 

förvirrande bitvis. Resultatet visar också på en viss frustration över ständigt skiftande 

produktionsdirektiv, eftersom man då kan känna att man inte gör ett bra jobb. Någon förekomst av 

formell utbildning från företagsledningens sida för att stödja dessa förändringar förekommer inte.  

5.3. Relationen mellan Skogsindustriernas syn och det 
organisatoriska lärandet på sågverket 

I detta avsnitt ska jag relatera det empiriska resultatet från Skogsindustrierna med det samma på 

sågverket, dvs. jag svarar på frågan hur relaterar Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens 

inom sågverksindustrin med det organisatoriska lärandet på sågverket? Redovisningen sker utifrån 

samma teman som resultatredovisningen i avsnitt 5.1 om Skogsindustriernas syn, nämligen 

utbildningsnivå, kompetensnivå, medarbetarprofil och branschkaraktäristika.   

5.3.1. Utbildningsnivå 

Resultatet från Skogsindustrierna gör gällande att utbildningsnivån på medarbetare inom 

sågverksindustrin generellt ligger på en låg nivå. Detta faktum tycks stämma tämligen väl in på mitt 

resultat från sågverket där tre av fem respondenter enbart hade grundskoleutbildning. Två av 

respondenterna hade utbildning på gymnasienivå.  
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5.3.2. Kompetensnivå 

Vad gäller den formella kompetensnivån inom branschen är den också förhållandevis låg enligt 

Skogsindustrierna.  Bl.a. säger respondenten avseende detta att ingen annan bransch satsar så lite 

på kompetensutveckling som sågverksindustrin. Enligt mitt resultat verkar detta vara ett förhållande 

som stämmer med förhållandena på sågverket. Respondenterna där har inte fått ta del av mycket 

kompetensutveckling under sin anställningstid. Den huvudsakliga kompetensutvecklingen har bestått 

i en virkessorteringskurs, vilken är obligatorisk för arbetsgivaren. För vissa respondenter har även en 

ledarutbildning förekommit. 

När det gäller informell kompetens visar mitt resultat att detta inte är något som Skogsindustrierna 

prioriterar i sitt arbete. Däremot pekar mitt resultat från sågverket på att de anställdas informella 

kompetensutveckling här spelar en större roll. På sågverket lär man sig arbetet underhand genom att 

mer erfarna kollegor visar och man kopierar arbetssätt och best practice. Så småningom åstadkoms 

en arbetsutvidgning genom att man roterar runt på olika arbetsställen på avdelningen och slutligen 

på hela anläggningen. Mitt resultat visar också att man lär sig genom trial och error samt genom att 

pröva nya arbetssätt. 

5.3.3. Medarbetarprofil 

Enligt Skogsindustrierna är sågverksindustrin mansdominerad men med blandad åldersfördelning 

något som inte motsägs av mitt resultat från sågverket; samtliga respondenter var män och med en 

väl spridd åldersfördelning. Dock menar respondenten på Skogsindustrierna att karaktäristiskt för 

den genomsnittligen medarbetaren är att denne, kanske inte alltid har en positiv hållning till 

utbildning och utveckling, utan sågverksarbetaren skulle vara nöjd med att bara göra sitt jobb och 

sen gå hem ”och ta en pilsner”. Detta påstående är något som korresponderar sämre med mitt 

empiriska resultat från sågverket där samtliga respondenter visar upp en tämligen stor vilja att 

utvecklas och lära. Respondenterna där efterlyser mer kompetensutveckling och har en positiv 

inställning till nyheter och förändringar. Samtliga respondenter menar också att detta är ett 

förhållande som gäller generellt för alla medarbetare på sågverket.  

5.3.4. Branschkaraktäristika 

Respondenten på Skogsindustrierna menar att branschen länge präglats av dålig lönsamhet och stora 

konjunktursvängningar, vilket i sin tur medför negativa och bromsande effekter på investeringar t.ex. 

vad gäller kompetensutveckling av medarbetare. Mitt resultat från sågverket ger samma bild av 

konjunktursvängande bransch; respondenterna här upplever det som besvärligt eftersom de saknar 

tillräckligt stöd och information om lägesförhållandena och orsakerna till förändrade direktiv. 

Resultatet från sågverket visar också på att företagsledningen inte prioriterar kompetensutveckling 

av sin personal eller kognitiva stödinsatser för att underlätta de förändringar som ständigt äger rum 

inom branschen.  

Vidare menar min respondent på Skogsindustrierna att sågverksindustrin är en konservativ och 

traditionstyngd bransch vilket tar sig i uttryck i en organisationskultur formad av normer och 

värderingar som speglar både utvecklingsovilja och förändringsrädsla. Resultatet från sågverket 

pekar på att det här finnas normer och värderingar som i vissa delar tyder på motsatsen. På 

sågverket verkar det finnas utrymme för de anställda att ta egna initiativ, att prova egna lösningar på 

problem och även att misslyckas vad gäller de nya lösningarna. Vidare verkar man ha en 
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organisationskultur som tillåter oenighet och argumentation och där denna oenighet underhand 

leder till bättre arbetslösningar.   

Även om den inte är tillräcklig sett i ljuset av dagens tekniska utveckling säger respondenten på 

Skogsindustrierna avslutningsvis att ”någon form av lärande organisation ändå finns” inom 

sågverksindustrin och respondenten berättar om arbetsplatser som formas av innovativ kraft, 

entreprenörsanda och uppfinningsrikedom. Enligt resultat från sågverket stämmer denna syn främst 

överrens med den typ av arbete på sågverket som kallas utearbeten.  I dessa anställningar får 

medarbetaren tämligen stor frihet att själv utarbeta arbetssätt och best practice. Han/hon kan 

komma med förslag till förbättringar och tekniska lösningar och arbeta mer kreativt etc. Detta 

tillskillnad från det arbete som utförs i produktionslinjen, vilket är mer utpräglat monotont och 

enformigt. I detta har medarbetaren inte så stor handlingsfrihet och tvingas till mer passivitet.   
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och problematiseras studiens resultat i förhållande till de teorier om 

lärande som presenterats i kap 2. Först kommer dock en metodkritisk diskussion, därefter följer 

avsnitten som diskuterar dels Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens inom 

sågverksindustrin, och dels det organisatoriska lärandet på sågverket. När det gäller diskussion av 

resultatet för forskningsfrågan rörande relationen mellan Skogsindustriernas syn på lärande och 

kompetens inom sågverksindustrin och sågverkets organisatoriska lärande så kommer detta att 

diskuteras parallellt och fortgående med övrig diskussion. Således kommer jag därför i avsnitt 6.2 - 

som utgår från resultatet från Skogsindustrierna - att belysa detta med i sammanhanget relevanta 

faktorer från resultatet från det organisatoriska lärandet på sågverket. Och tvärtom, i avsnittet där 

jag diskuterar resultatet från sågverket kommer jag på relevanta ställen även att relatera till 

resultatet från Skogsindustrierna.  Sist i kapitlet presenterar jag de slutsatser jag kommit fram till i 

vilka jag diskuterar möjliga implikationer av studiens resultat i mer praktiska termer samt förslag på 

fortsatt forskning.  

6.1. Trovärdighet 
I detta avsnitt diskuteras studiens vetenskapliga trovärdighet. Diskussionen förs via begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman, 2001). Enligt Bryman (2001) kan 

en undersöknings vetenskaplighet visas i hur forskaren har lyckats med att säkerställa vissa 

trovärdighetskriterier. Att vinnlägga sig om detta handlar bl.a. om att forskaren har garanterat att 

undersökningen sker i enlighet med gängse forskningsprinciper. Enligt Bryman kan följande kriterier 

utvärderas i förhållande till den tolkningsinriktade studiens trovärdighet:  

6.1.1. Tillförlitlighet 

Hur troliga eller sannolika är resultaten? Kan man t.ex. dra allmänna slutsatser utifrån undersöknings 

resultat till sågverksbranschen generellt? Bryman (2001) menar att nej, det kan man inte! 

Behållningen finns istället att hämta i om studiens teoretiska idéer kan anses fördelaktigt 

understödda av empiriska data. Enligt Johansson-Lindfors (1993) kan en fallstudie också vara till en 

hjälp för andra, som gör liknande undersökningar. Man kan helt enkelt känna igen sig i och jämföra 

sina egna resultat med andras. 

Bryman (2001) skriver; ”all samhällsvetenskaplig forskning skapas utifrån spännvidden mellan det 

ideala och det genomförbara” (a.a. s. 39).  Detta påstående är något som visade sig gälla även för min 

studie. När det gällde respondenter valde arbetsledaren ut dessa utifrån tillgänglighet i 

produktionshänseende åt mig.  Han berättade för mig att några stycken som fått möjlighet att 

medverka som respondenter hade tackat nej. De som faktiskt kom valde själva att medverka och 

detta faktum kan ju spegla en rad förhållanden. T.ex. kan man anta att dessa är mer orädda och 

positiva till olika utmaningar, vilket i sin tur skulle kunna medföra att studiens resultat återspeglar en 

mer utvecklingsinriktad sågverksarbetare än vad respondenten på Skogsindustrierna trodde var 

genomsnittligt. Dessutom hade samtliga respondenter numera en friare tjänst på sågverket vilket 

sannolikt också kan tänkas medföra en mer positiv inställning än om jag hade kunnat göra mina 

intervjuer med anställda som var bundna vid produktionslinjen. Kanske hade jag härvidlag fått ett 

annat resultat om jag skulle valt en annan undersökningsmetod. Med t.ex .en enkätundersökning når 

man fler och i en sådan är respondenten dessutom mer anonym. Å andra sidan hade jag inte kunnat 

göra en djup beskrivning av de anställdas verklighet vid en sådan undersökningsmetod.  
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6.1.2. Överförbarhet  

Kan resultaten tillämpas i andra kontexter? Bryman (2001) menar att eftersom den kvalitativa 

forskningen oftast är djup, och inte bred, till sin karaktär, dvs. inriktad på en begränsad grupp, eller 

till respondenter med vissa gemensamma egenskaper, blir undersökningens överförbarhet till en 

annan situation en fråga om hur pass väl beskriven empirin är. Bryman skriver att en ”tät beskrivning 

förser andra personer med material så att de kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö” (a.a. s. 260). 

Min undersökning baseras på sex intervjuer. Det relativt låga antalet intervjuer kan enligt Brymans 

resonemang snarare sägas göra min rapportering något djupare än bred. Överförbarheten blir därför 

beroende av kvaliteten i min empiriska beskrivning. När det gäller ”tätheten” i denna så hoppas jag 

att den är vid så pass god kvalitet att en annan undersökare - vid en liknande undersökning - snart 

skulle märka om resultaten låter sig jämföras. Naturligtvis hade det varit önskvärt att 

undersökningen hade baserats på fler respondenter samt också hade spänt över flera olika sågverk 

men återigen; ”all samhällsvetenskaplig forskning skapas utifrån spännvidden mellan det ideala och 

det genomförbara” (Bryman, 2001, s. 39).  I detta fall var det tillgängligheten av sågverk samt 

begränsad tid som satte stopp.  

6.1.3. Pålitlighet  

Kan man få likartade resultat vid ett annat tillfälle? Enligt Bryman (2001) handlar detta 

trovädighetskriterium om att försöka vinnlägga sig om att redovisa hur alla delmoment i 

forskningsprocessen har gått till.  

Även detta har jag försökt följa. Jag har i metodkapitlet redovisat alla stegen i min 

undersökningsprocess så nogsamt som möjligt, från val av respondenter till hur jag har valt att 

redovisa och analysera mitt empiriska material. Även intervjuguiderna är bifogade. En viss 

ringrostighet i intervjusituationen måste också redovisas för undertecknad. Visserligen övade jag upp 

min färdighet som intervjuare underhand, men här och var förekom ledande frågor och dubbla 

frågor etc., vilket enligt konstens regler inte är optimalt. Vidare kan det ju naturligtvis inte heller 

uteslutas - trots iakttagen stor uppmärksamhet – att jag har missuppfattat eller misstolkat den 

information som har givits mig vid intervjuerna. Jag har dock vidtagit alla mått och steg för att så inte 

ska kunna ske. T.ex. är användandet av min digitala inspelningsapparat ett sådant då ljudkvaliteten är 

av allra bästa slag.  

6.1.4. Konfirmering  

Hur har forskarens egna värderingar påverkat undersökningen? Har undersökaren sett till att de 

personliga värderingarna inte påverkat undersökningens resultat på ett avgörande eller skevt sätt? 

Bryman (2001) menar att det gäller för forskaren att utifrån sin förförståelse förstå att det inte är 

möjligt att nå ”fullständig objektivitet i samhällelig forskning” (a.a. s. 261) samt att ”försöka 

säkerställa att han/hon har agerat i god tro” (a.a. s. 261). 

Självklart har jag försökt vinnlägga mig om att inte låta mina personliga värderingar påverka 

undersökningens resultat. Dock måste redovisas att jag har tämligen stor förförståelse av 

sågverksbranschen och arbete på sågverk så till vida att jag har varit personalansvarig på ett sådant 

under 7 års tid. Härvidlag är det ju högst troligt att jag har olika fördomar och/eller en förvärvad 

förförståelse som färgade mina glasögon under hela processens gång; alltifrån utformandet av 
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forskningsfrågor till analys av det empiriska materialet. Jag har dock försökt att sätta mig själv och 

min erfarenhet så mycket så möjligt i bakgrunden för att istället låta empirin tala på egen hand.  Det 

finns en annan sida av myntet: en förförståelse av det ämne man skriver om torde också vara av 

godo så till vida att forskaren redan har djupare insikt om sitt ämne och därmed t.ex. kan ställa de 

rätta frågorna och på ett helt annat sätt följa upp olika intressanta infallsvinklar som det empiriska 

materialet ger. Att utföra tolkningsinriktad och kvalitativ forskning är för mig en balansgång mellan 

att sätta sig själv åt sidan och låta empirin tala, och att använda sin erfarenhet och sin kunskap om 

ämnet på ett optimalt men ändå förhoppningsvis neutralt sätt.  

6.2. Skogsindustriernas syn   
I följande avsnitt diskuteras och problematiseras Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens 

inom sågverksindustrin i förhållande till de teorier om lärande som presenterades i kapitel 2. Som 

nämndes i kapitlets inledning för jag samtidigt en parallell diskussion kring resultatet av min 

forskningsfråga som gällde relationen mellan Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens inom 

sågverksindustrin och det organisatoriska lärandet på sågverket. 

Resultat av min studie visar att Skogsindustrierna anser den låga utbildningsnivån inom 

sågverksbranschen vara ett tämligen allvarligt problem. Man menar att utbildningsnivån bör höjas 

genom en systematisk rekrytering av individer med högre formell utbildning. På så vis, menar man, 

höjs medarbetarnas problemlösande förmåga och därmed också förutsättningarna för att skapa en 

lärande organisation. Härigenom ska konkurrenskraften stärkas och lönsamheten öka. Denna 

uppfattning kan dock vara något problematisk vilket diskuteras i detta avsnitt ur tre olika aspekter:  

6.2.1. Förhållandet hög utbildningsnivå och kompetens  

Å ena sidan säger min respondent på Skogsindustrierna att sågverken är i behov av att rekrytera fler 

med högre utbildning, å andra sidan säger han också att det endast i mindre utsträckning finns 

grundutbildning för sågverksindustrin för gymnasielever i Sverige. Detta faktum ger vid handen att 

det (i princip) inte är möjligt att rekrytera individer med gymnasieutbildning inriktad på sågverk. Så i 

denna fråga torde det vara svårt för sågverken att rent praktiskt följa Skogsindustriernas apropå. I en 

anställningssituation letar gissningsvis företagens rekryterare efter individer med tidigare erfarenhet 

från sågverksarbete. Står sådana inte att finna återstår att rekrytera individer med ”fel” (enligt 

respondenten på Skogsindustrierna) gymnasieutbildning.  Eller mindre bra enligt respondenten på 

Skogsindustrierna; anställa individer med enbart grundskoleutbildning. Men vilken betydelse har den 

formella utbildningsnivån för branschen? Ellström (1992) definierar t.ex. kompetens som en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext (aa, s 21). Resultatet 

av min studie kan peka på att den formella utbildningsnivån kanske inte har så avgörande betydelse 

som arbetsgivarorganisationen vill göra gällande. På mitt fallföretag återfinner vi åtminstone tre 

respondenter som helt saknar gymnasieutbildning. Resultatet visar att dessa individer är mycket 

kompetenta och väl fungerande i sina arbetsroller samt tycks uppvisa en hög grad av 

problemlösarförmåga och kompetens i sitt arbete.  

6.2.2. Förhållandet kompetensutveckling och hög lönsamhet 

Enligt arbetsgivarorganisationens logik skulle avsaknaden av formell utbildning och kompetens hos 

branschens medarbetare vara en av de största orsakerna till att branschen dras med 

lönsamhetsproblem. Vilket (vetenskapligt) stöd kan Skogsindustrierna tänkas ha för sina påståenden? 

Granberg (2003) skriver: ”Så gott som alla opinionsbildare i samhället använder orden kompetens och 
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kompetensutveckling för att legalisera och lyfta fram sina intressen. Det gäller till exempel de fackliga 

organisationerna, arbetsgivare och deras organisationer, politiker och statliga myndigheter” (a.a. s. 

412). Granberg menar vidare att det i hög grad finns fog för att hålla sig kritisk för ett allt för 

onyanserat framhållande av kompetensutveckling då det ännu inte finns några entydiga 

forskningsresultat som visar på kompetensutvecklingens strategiska betydelse för organisationer och 

myndigheter. Vidare kan man, enligt Kock (2010), urskilja tre motiv till 

kompetensutvecklingssatsningar; verksamhetsrelaterade, opportunistiska och/eller 

personalrelaterade. Enligt författaren speglar motiven också företagsledningars förhållning och 

inställning till utveckling och lärande. Kock menar att det är vanligt förekommande att mindre 

företag genomför kompetensutvecklingssatsningar på opportunistiska grundvalar, d.v.s. för det är på 

modet och att man vill vara rätt i tiden. Det är inte alltid att dessa satsningar är sprungna ur ett 

verksamhetsrelaterat strategiskt behov. Beaktar man både vad Granberg (2003) samt Kock (2010) 

skriver kan jag se en uppenbar risk med Skogsindustriernas appell till sina medlemsföretag, nämligen 

att de med detta just hamnar i opportunistiska sitsen. Kan nog lätt bli så att medlemsföretagen driver 

igenom kompetensutvecklingar för att Skogsindustrierna önskar det, för att de tror att de måste etc. 

varvid risk föreligger att kompetensutvecklingarna blir mest av kosmetisk natur och frikopplade från 

autentisk verksamhet. Sker detta kan man börja ifrågasätta i vilken mån det leder till högre 

lönsamhet i en förlängning. Enligt Kock nås störst ekonomisk vinning genom att genomföra 

kompetensutvecklingar utifrån ett naturligt behov frammanat av en strategisk verksamhetsutveckling 

och/eller förändringsarbete. Det kan ju ifrågasättas om en arbetsgivarorganisations appell till ett helt 

medlemskollektiv kan vara prov på detta. Dock får man anta de är ett gott stöd till sina 

medlemsföretag den dag ett enskilt företag väl bestämmer sig för att göra en satsning på att höja 

kompetensen. Enligt Kock bör också ett företags kompetensutvecklingssatsning idealt integreras med 

det dagliga arbetet och lärmiljöerna bör präglas av ett utvecklingsinriktat klimat och stödjande 

lednings- och ledarskap, vilket leder in frågan på ytterligare viktiga faktorer att beakta i denna 

problematik, t.ex. ledningens ansvar för och organisering av lärvillkor vilket bl.a. kommer att 

diskuteras i avsnitt 6.3.  

6.2.3. Lärande organisation eller organisatorisk lärande 

Skogsindustrierna påstår i sin kampanj att utbildningsgraden hos de anställda i stigande grad 

understödjer skapandet av en lärande organisation.  Också i min intervju med respondenten på 

Skogsindustrierna nämns lärande organisation, bl.a. säger han: ”…och jag tror om du går ut och 

frågar den vanliga operatören så är det inte alla som vill vara med i s.a.s. en lärande organisation 

utan de är rätt nöjda  om de får göra sitt och gå hem på kvällen och ta en pilsner.”  Något senare i 

intervjun då vi talar om att sågverksindustrin på många håll uppvisar en ”…innovativ kraft, 

entreprenörsanda och uppfinningsrikedom” så menar respondenten att detta är tecken på: ”…. 

någon form av lärande organisation…” Här kan en definitionsfråga lyftas: vad menar 

Skogsindustrierna med lärande organisation? 

Utifrån teorigenomgången (kap 2) som visar att det inte bara är individer som lär; relativt vanligt är 

också att även grupper och hela organisationer behandlas och betraktas som lärande subjekt 

(Ekman, 2004; Ellström & Hultman, red, 2004; Lindmark & Önnevik, 2006). I enlighet med Ekman 

(2004) kan man tala om organisatoriskt lärande och/eller lärande organisation. Lika vanligt är det, 

enligt Ekman (2004), att dessa benämningar används om vart annat. Enligt författaren är begreppet 

lärande organisation ett normativt begrepp som beskriver idealtillstånd, medan organisatoriskt 

lärande står för en beskrivning om hur det faktiskt förhåller sig i en verksamhet; ”lärande 
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organisation svarar på frågan ’how should an organization learn’ medan organisatoriskt lärande 

svarar på frågan ’how does an organization learn’ (Ekman, 2004, s. 39). Vi kan av ovanstående se att 

Skogsindustrierna använder sig av begreppet lärande organisation både i normativa och beskrivande 

ordalag. Exempelvis ”att högre utbildning skulle öka möjligheterna att skapa en lärande 

organisation” (normativt) och då min respondent i intervjun berättar om den ”innovativa kraften, 

entreprenörsandan och uppfinningsrikedomen” och refererar till detta som ”någon form av lärande 

organisation” (beskrivande det faktiska organisatoriska lärandet). Precis som Ekman menar använder 

man även på Skogsindustrierna dessa begrepp om vart annat vilket kanske kan tyckas vara av mer 

akademisk betydelse och kanske av mindre praktisk dito. Dock visar forskningen på att ett 

organisatoriskt lärande – eller för den delen en lärande organisation – inte i första hand åstadkoms 

via rekrytering av individer med formell utbildningsnivå. Istället är det andra faktorer som bör 

beaktas. I enlighet med Bratton och Gold, (2003), Granberg och Ohlsson, (2000) och Wolvén (2000) 

bör organisationer som vill uppnå en ställning som lärande organisation börja med att titta på vilka 

kontexter för lärande som finns i organisationen. En stor sådan är organisationens klimat och kultur. 

Enligt Hansson (1997) t.ex. innebär en stödjande kultur för lärande att den:  

 uppmuntrar medarbetare att finna ut sina egna behov av att lära och att sätta utmanande 

lärmål 

 uppmuntrar medarbetare att experimentera 

 ger möjligheter att lära både i jobbet och utanför 

 ger snabb återkoppling om uppnådda resultat 

 ger utrymme för medarbetare att sätta av tid för att planera och följa upp sitt lärande 

 svårigheter och problem lyfts fram – de döljs inte utan görs synliga för alla 

 tolererar misstag, förutsatt att det skapar lärande 

 hjälper medarbetare och grupper av medarbetare att lära sig lära (Hansson, 2007, s. 114). 

Hansson (1997) skriver att en människas kompetens är ett reslutat av lärande och att förutsättningar 

för lärande är att det finns vilja, tillfälle och förmåga att lära och utvecklas. Samma förhållande kan 

också sägas om det organisatoriska lärandet där möjligheter till lärande skapas genom att beakta 

faktorer som arbetsorganisation, arbetssätt, arbetsklimat och ledningsstil. Om man tar detta i 

beaktande så har - i fråga om att skapa kompetenta medarbetare - fokus flyttats från ”fel 

personalprofil” till ledningens sätt att organisera och strukturera upp sin organisation.  

6.3. Organisatoriskt lärande på sågverket 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera och problematisera det organisatoriska lärandet på 

sågverket i förhållande till de teorier om lärande som presenterades i kapitel 2. Diskussionen förs 

genom samma teman som resultatet presenterades i, Ellströms (2004) lärvillkor. Även i detta avsnitt 

för jag en parallell diskussion kring resultatet av min forskningsfråga som gällde relationen mellan 

Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens inom sågverksindustrin och det organisatoriska 

lärandet på sågverket. 

Enligt Ellström (1996) kan man skilja på formellt och informellt lärande.  Empirin visar att det 

formella lärandet är lågt på sågverket, alla mina respondenter menar att de inte har fått ta del av 

mycket fortbildning under sin anställningstid. Detta faktum överensstämmer med Skogsindustriernas 

syn nämligen att sågverksindustrin är en bransch som satsar förhållandevis lite på formell utbildning. 

Efter att ha konstaterat att det formella lärandet är lågt så återstår att undersöka hur det står till 
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med det informella lärandet, det s.k. tysta lärandet (Ellström, 1996). Enligt Ellström (1996) är detta 

ett lärande som sker i vardagen, i det dagliga utförandet av arbetsuppgifter.  Som tidigare också 

nämnts; för att anställda ska kunna lära och utvecklas i det dagliga arbetet kommer deras omgivning 

att spela en avgörande roll. Hur ett lärande kommer till stånd på arbetsplatsen är till största del 

kontextberoende (Bratton & Gold, 2003; Ellström, 2004; Ellström & Hultman, 2004; Granberg & 

Ottosson, 2000; Illeris, 2007; Lindmark och Önnevik, 2006; Söderström, 1996). Olika fysiska och 

psykiska faktorer som spelar in är organisationskultur, medarbetarprofil etc. (Hansson, 1997; 

Wolvén, 2000).  

Vad kan man då säga om det informella lärandet eller tysta lärandet på sågverket utifrån mitt 

resultat? Personalprofilen stämde till synes in med den generella syn av branschen som 

arbetsgivarorganisationen förmedlade: män, blandade åldrar, relativt låg utbildningsnivå. (3 av 5 

respondenter hade ingen gymnasieutbildning).  Utifrån Skogsindustriernas resonemang borde 

sågverkets anställda, som inte har examen från gymnasiet, uppvisa en sämre problemlösnings- och 

utvecklingsförmåga. Och i nästa led: sågverket med sin (förmodat) relativt låga utbildningsnivå skulle 

också uppvisa ett lågt organisatoriskt lärande. Hur förhåller det sig i verkligheten? Jag ska nu 

diskutera sågverket i förhållande till Ellströms (2004) lärvillkor – villkor som underlättar eller 

försvårar för lärande på en arbetsplats och som författaren definierar: ”de betingelser som 

understödjer eller begränsar för ett lärande i en organisation. Villkoren kan vara av strukturell natur – 

dvs. relaterade till de materiella, kulturella eller sociala strukturer som vid en viss tidpunkt råder i 

organisationen. Eller relaterade till individens bakgrund och subjektiva förutsättningar, handlingar 

och samspel” (a.a. s. 24).  

6.3.1. Arbetsuppgifternas lärandepotential   

- ”objektiv” lärandepotential i relation till ”subjektiva” lärande resurser 

Enligt Ellström (2004) är lärvillkoren inom en organisation beroende av arbetets komplexitet samt 

vilka kompetenskrav det ställer på de anställda.  Jag har hittat en tydlig uppdelning i två olika typer av 

jobb på sågverket; arbete i linjen samt utejobb (samtliga respondenter på sågverket hade 

arbetserfarenheter från båda). Dessa två typer skiljer sig i komplexitet samt verkar också ta 

medarbetarens kompetens och förmågor i anspråk på helt olika sätt.  

Ett arbete i linjen är, enligt respondenterna, bundet, monotont och enformigt medan ett utearbete 

är mer fritt och kreativt till sin natur.   T.ex. så verkar ett arbete i linjen ställa mindre kompetenskrav 

på sin utövare, det är relativt vanligt att man lär sig genom att någon mer erfaren kollega visar 

varefter man arbetar upp skickligheten under hand. Kompetensutveckling åstadkoms genom 

rotation, möjligtvis utökat genom gruppledarskap. I denna typ av arbete är den kreativa friheten och 

ansvaret relativt lågt, visserligen finns möjligheter till att komma med förbättringsförslag gällande 

produktionen, men arbetet torde kunna sägas innehålla tämligen låg lärandepotential. Och om vi nu 

bortser från önskemålet om en grundutbildning för sågverksindustrin (som i princip inte existerar på 

nationell nivå); så frågan är om det är fruktbart att tro att högre formell utbildningsnivå skulle vara 

enda saliggörande för denna typ av arbete? Kan det vara andra parametrar som är mer väsentligt att 

beakta? Dessa parametrar kan man hitta om man skiftar fokus från ”fel medarbetare” över till 

företags- och arbetsledning. Med tanke på hur sågverksarbetet är beskaffat innebär det monotona 

och bundna arbetet istället en utmaning för företags- och arbetsledning. Det gäller att försöka 

organisera så att lärvärdet i arbetet ökar. Det borde finnas möjligheter att utöka medarbetarnas 
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ansvar genom ökad information, ökat ansvarstagade för kvalitet, utökad rotation till andra 

avdelningar etc.  

I utearbetena skiftar sågverksarbetet karaktär och förmodligen är det inom detta arbetsfält man 

hittar det som min respondent på Skogsindustrierna refererade till som ”uppfinningsrikedom, 

entreprenörsanda, och innovativ kraft”. I denna typ av arbete ökar komplexiteten och 

kompetenskraven. Här är lärvärdet och utvecklingsmöjligheterna högre då det verkar finnas tämligen 

mycket större möjligheter för medarbetaren att komma med egna lösningar, upparbeta 

arbetsrutiner, lära genom trial and error etc.  

Vidare är det enligt Ellström (2004) så att lärvillkoren också är avhängiga medarbetarnas grad av 

autonomi, dvs. handlingsfrihet. Denna har författaren också delat upp i en objektiv samt subjektiv 

dito där det objektiva inbegriper ”individens möjlighet att definiera uppgiften med avseende på dess 

innebörd, kriterier för vad som utgör en väl utförd uppgift, samt begränsningar och möjligheter” (a.a. 

s. 25). Det subjektiva står för ”individens kunskaper om och förståelse av uppgiften och dess relation 

till verksamheten som helhet, förmåga att utföra uppgiften, självförtroende, samt olika faktorer 

relaterade till yrkesidentitet” (a.a. s. 25). 

Om vi tittar till Ellströms objektiva parametrar så menar mina respondenter att de själva, inklusive de 

flesta anställda på sågverket, har ganska god uppfattning om man gör ett bra jobb eller inte. Detta 

gäller både de som står i linjen såväl som de som innehar utearbete. Dock ökar helhetsuppfattningen 

om verksamheten med stigande anställningsår (vilket i och för sig torde falla sig naturligt) men också 

pekar på att det här finns en försummad uppgift för företags- och arbetsledning: att öka 

medvetenheten om verksamhetens helhet för samtliga medarbetare. Helhetsuppfattningen är viktig 

så till vida att de anställda arbetar vid en sammanhängande produktionskedja och om man vill 

uppmuntra till eget ansvar och initiativtagande är de anställdas helhetssyn A och O. Olika former av 

internutbildning, besök på andra avdelningar, informationslogistik är olika sätt att öka helhetssyn och 

transparens på inom en organisation. En utbildning i företagsekonomisk medvetenhet kanske också 

vore på sin plats. Detta skulle ytterligare öka medarbetarnas helhetsbild och ansvarskänsla. 

När det gäller mer subjektiva faktorer så visar min empiri också på att de flesta respondenterna har 

en tydlig identifikation som sågverksarbetare och uppvisar också en tämligen stor yrkesstolthet.  

Detta gällde framför allt de respondenter med längre arbetstid inom branschen samt också de som 

endast hade grundskoleutbildning i botten. Resultatet ger också vid handen att just dessa 

medarbetare visade på högst problemlösarförmåga och kreativ initiativkraft. Detta faktum stämmer 

mindre överrens med Skogsindustriernas syn. Enligt arbetsgivarorganisationen är det just dessa 

människor som utgör en av branschens stora utvecklingsproblem! Just den här medarbetarprofilen 

skulle inte inneha så hög problemlösarförmåga och deras arbetsinsatser skulle inte kunna medföra 

att sågverket kunde utvecklas till en lärande organisation.  Härvidlag skulle medarbetare med en 

högre utbildningsnivå utgöra en bättre resurs.  

6.3.2. Autonomi kontra standardisering  

- balansen mellan autonomi och standardisering vad gäller arbetets utförande och resultat 

Enligt Ellström (2004) är graden av autonomi kontra standardisering i arbetet av intressant betydelse 

för lärande i arbetet. Författaren skriver ”formalisering av arbetsprocesser genom skrivna regler och 

anvisningar är ett traditionellt sätt att försöka uppnå en standardisering i utförandet av en 
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arbetsuppgift, och därmed en minskad variation i utförandet av uppgiften både för en enskild individ 

över tid och mellan individer (a.a. s. 25). Av resultatet framgår att formaliseringen vad gäller skrivna 

regler och anvisningar är låg på sågverket. Vad gäller jobb i produktionslinjen är det dock p.g.a. sin 

bundna natur tämligen standardiserat, variationsgraden i hur man kan utföra arbetsuppgifterna 

tämligen begränsade. Inom denna typ av arbete torde det inte heller vara särskilt troligt att den höga 

standardiseringen skulle medföra mer tid och energi för anställda till en mer obunden hantering av 

andra mer sammansatta och kreativa arbetsuppgifter (Ellström, 2004), då arbetsuppgifter och 

produktionsflöde inte tillåter de anställda några större kreativa utsvävningar. Lärandet inom dessa 

arbeten torde mest vara anpassningsinriktat4 och/eller av karaktären enkelloopslärande5.  

Förändring och utveckling inom organisationer sker inte alltid strukturerar och planerat. Det kan 

likaväl vara resultat av förlopp sprungna ad hoc och, ibland, tämligen anonymt ur den dagliga 

verksamheten (Ellström, 2004). Detta förhållande tycker jag stämmer väl överrens med utearbetena 

på sågverket. Empirin visar på tämligen icke-standardiserade och - formaliserade arbetsprocedurer.  

Någon respondent menar att de anställda är fria att arbeta fram fungerande arbetssätt över tid, ett 

s.k. best practice. Inget finns nedtecknat utan nya medarbetare ärver arbetssätten muntligt och 

genom att kopiera beteenden. Arbetssätten är dessutom hela tiden öppna för förändring och 

förbättring. I enlighet med Ellströms resonemang kanske sågverket skulle vinna på att skriva ner sina 

arbetssätt med syfte att stimulera ett utvecklingsinriktat lärande6 och/eller ett dubbelloopslärande7.  

6.3.3.  Anställdas delaktighet  

-  anställdas delaktighet i beslut om verksamhetens utformning 

Enligt Ellström (2004) kan problem och störningar som uppstår i den dagliga verksamheten innefatta 

lärmöjligheter för de anställda. Respondenterna menar att det är olika hur medarbetarna förhåller 

sig när det uppstår fel och störningar i produktionen, en del är aktiva och en del är mer passiva. Stora 

utmaningen ligger återigen på företags- och arbetsledning; troligen skulle företaget vinna på att 

införa obligatorisk störningshantering för de anställda. Åtminstone att de på något sätt bereds aktiv 

medverkan i störningshantering med syfte att lära. Mina respondenter med längre anställningstid 

menade att arbetet förr var mer variationsrikt eftersom operatörerna hade mer ansvar för sin 

maskin. P.g.a. mer avancerad teknik i dagens arbete är risken för alienation8 större, operatören är 

mer distanserad från det han faktiskt håller på med.  Vad gäller utearbetena torde inte samma 

alienationsrisk föreligga då dessa till sin natur är mer kreativa och ”hands-on”.  

När det sedan gäller anställdas medverkan till förbättrande av produktionen förekommer detta, 

enligt mitt resultat, tämligen frekvent. Dock inte i sådan form som beskrivs i Ellströms teori, dvs. att 

de anställda har som föreskriven uppgift att, inom givna av andra fastställda gränser, medverka i 

                                                           
4 Det anpassade lärandet står för ett lärande inom ett givet system, inom givna ramar och vedertaget arbetssätt. Fokus 

ligger på förbättring av det som är etablerat och känt (Ellström 2004). 

5
 Ett lärande i enkel loop löser enbart de problem som ligger för handen, d.v.s. svarar på frågan hur. Det ger en 

kompetensförstärkning och praxisutveckling inom ramen för redan existerande verksamhet (Argyris & Schön, 
1996) 
6
 Det utvecklingsinriktade lärandet är ett lärande som implicerar utveckling och förändring, bl.a. genom kritisk reflektion 

och ifrågasättande av etablerade arbetssätt och metoder (Ellström, 2004).  
7
 Ett lärande i dubbel loop innebär att man ifrågasätter existerande arbetssätt, värderingar, förståelse etc. så 

att en utvidgning av verksamheten kan ske. Det svarar på frågan  
8
 ”Isolering, främlingskap, bristande förankring i egen verksamhet eller omgivande verklighet” (Egidius, 2002, s. 12). 
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förbättringar av produktionen (Ellström, 2004, s 27-28) men respondenterna vittnar om att det är 

just de egna idéerna och förbättringsförslagen som gör arbetet givande och intressant. Resultatet 

visar att de anställda på sågverket således har en utvecklingsvilja och kreativitet, vilket återigen inte 

korresponderar väl med Skogsindustriernas syn vad gäller medarbetarprofil i förhållande till 

utvecklingsvilja.   

6.3.4. Subjektiva och kulturella faktorer 

-  anställdas inställning till och motivation för lärande 

Anställdas uppfattning om, och motivation för lärande utgör, enligt Ellström (2004) en betydande 

omständighet för hur lärande kommer till stånd inom organisationer. Även Moxnes (1984) skriver att 

viljan och motivationen att lära och utvecklas genom arbetet är sammankopplad med den anställdes 

sociokulturella samt socioekonomiska bakgrund. Ellström (2004) menar att detta kan skilja sig från 

anställd till anställd och forskning visar att denna skillnad i betydande delar beror på förhållanden så 

som ”individens syn på värdet av lärande och individuell utveckling; förväntat utbyte av gjorda 

satsningar; samt självförtroende i betydelsen tilltro till sin egen förmåga att lära (a.a. s. 29). Detta är i 

sin tur avhängigt faktorer så som social bakgrund, utbildningsnivå, tidigare erfarenheter av olika 

typer av lärandesituationer, arbetsförhållanden samt ekonomiska, politiska och kulturella faktorer 

(a.a. s. 29).  

Här är vi inne på Skogsindustriernas käpphäst nämligen förhållandet mellan profilen på medarbetare 

och dennes utvecklingsförmåga och därmed i förlängningen medlemsorganisationernas 

utvecklingsförmåga. Både Ellström (2004) och Moxnes (1984) gör gällande att det finns ett samband 

mellan exempelvis social bakgrund och formell utbildningsnivå och härmed skulle kunna tänkas att 

Skogsindustrierna ha rätt i att den låga utbildningsnivån skulle kunna medföra en låg 

utvecklingsförmåga hos medlemsorganisationerna. Dock visar min empiri på något annorlunda 

förhållande. Samtliga mina respondenter har gett uttryck för en tämligen stor vilja till lärande och 

utveckling, de är kreativa och utvecklar nya arbetssätt etc. Vidare menar Ellström (2004) på att de 

olika subkulturer som kan finnas på en arbetsplats också kan inverka på hur lärande sker. I detta 

hänseende kan beaktas de skillnader som kan finnas mellan en arbetarkultur och 

tjänstemannakultur. Exempel på hur dessa skillnader kan komma i uttryck kan vara ”normer som 

nedvärderar abstrakta arbetsuppgifter, vidareutbildning, meritering, karriär och individuellt 

ansvarstagande i arbetet” (a.a. s. 29). Ej heller gällande detta finner jag något i min undersökning 

som tyder på en kultur i vilken man nedvärderar nya eller abstrakta arbetsuppgifter eller lärande och 

mer ansvar. Snarare tvärt om. Respondenterna säger att de gärna hade önskat sig mer 

kompetensutveckling under sin anställningstid, t.ex. säger en av respondenterna om en 

ledarutbildning att den var ”kanonintressant” och att ”det är roligt att utvecklas, all utveckling är 

bra”. Och nota bene; just den respondenten hade bara grundskoleutbildning i botten!  

Moxnes (1984) menar också att lågutbildade anställda ofta behöver en högre grad av strukturering, 

förutsägbarhet och rutiner i sin arbetssituation, medan anställda med högre utbildning tenderar att 

motiveras av ett arbete som inte innehåller rutiner och strukturering i samma grad. Enligt Moxnes 

resonemang skulle en lågutbildad personalprofil av sågverkets typ trivas bäst i arbetet i linjen, där 

rutinerna och förutsägbarheten är mindre, medan den enligt samma logik skulle fungera sämre i de 

mer kreativa, fria och krävande utearbetena där man behöver vara mer självgående, struktureringen 

är låg och arbetssätt och rutiner arbetas ut under hand. Det intressanta härvidlag är att mitt resultat 
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från sågverket inte heller på denna punkt stämmer så väl överrens med ovanstående tankegångar, då 

många av mina utvecklingspositiva, och utbildningstörstande utearbetande respondenter hade 

enbart grundskoleutbildning med sig i bagaget. Kanske kan det förklaras av vad Moxnes skriver 

beträffande människans två grundläggande och inneboende drivkrafter, d.v.s.  behovet av att växa 

och experimentera kontra behovet av trygghet och struktur, nämligen att ett av dessa behov 

tenderar att dominera över det andra inom olika individer. Om man beaktar dessa tankegångar kan 

det vara fullt möjligt att mina lågutbildade respondenter har en personlighetstyp som domineras av 

kreativitet och utvecklingsvilja, och att de inte på samma sätt motiveras av tryggeten och 

förutsägbarheten som ett arbete i produktionslinjen präglas av. Ellström (2004) skriver att 

benägenheten att utvecklas och lära i hög grad är beroende av den enskildes historia och bakgrund, 

och således är individuellt betingad. Moxnes (1984) gör gällande att vissa individer har större behov 

av förutsägbarhet och rutiner, medan andra har större behov av växt och utveckling. Kontentan av 

detta tycks mig vara att drivkrafterna för lärande och utveckling i högre grad är personligt relaterade 

än signifikanta för ett helt lågutbildat kollektiv.  

6.3.5. Verksamhetens mål och inriktning  

- konsensus eller konflikt 

Ellström (2004) skriver att det är mer eller mindre vedertagen praxis att företags- och 

organisationsledningar utformar olika formuleringar för verksamhetens mål och inriktning. Mina 

respondenter menar att det inte förekommer några officiella målformuleringar på sågverket, utan de 

riktpunkter som ändå kan sägas finnas existerar i form av produktionsmål i den löpande 

verksamheten, exempelvis produktionsdirektiv och expediering av leveranser etc. Ellström menar 

vidare att det är tämligen vanligt att målformuleringar utgår från ett perspektiv av ömsesidig 

intressegemenskap. I linje med detta kan man kanske anse att målen på sågverket är tämligen 

kvantitativa och produktionsfixerade och att företagsledningen skulle vinna på att införa mål av mer 

mjuk karaktär, varför inte i form av relationstal över medarbetarnas utveckling och/eller 

arbetsmiljö/klimat.  

Vidare kan diskuteras huruvida avsaknaden av officiella målformuleringar får inverkan på lärandet på 

sågverket. Enligt Ellström (2004) skulle officiella mål gynna ett anpassningsinriktat lärande, medan 

avsaknaden av målformuleringar skulle inverka gynnsamt på ett utvecklingsinriktat dito. Min empiri 

visar att det förekommer en hel del åsiktsskiljaktigheter och att det är vanligt att medarbetarna 

ifrågasätter och argumenterar.  Man menar också att det inom organisationen är legitimt att 

ifrågasätta och argumentera och man utifrån detta utvecklar nya arbetssätt. Så länge inte 

kontroverserna tar alltför mycket tid och energi i anspråk torde det då ligga i linje med vad Ellström 

skriver; nämligen att dessa diskussioner och mottsättningar snarast kan sägas medverka till ett 

utvecklingsinriktat lärande på sågverket.  

6.3.6. Förändringstryck och ledningsstöd 

Enligt Ellström (2004) kan organisationsexterna krav utgöra en lärsituation för de anställda. Det kan 

vara fråga om ”förändrad konkurrenssituation, snabb teknisk förändring, ökade kvalitetskrav, tydliga 

krav från kunder/klienter, kollegor eller ledning” (a.a. s. 32). Enligt mina respondenter är 

konjunkturkänsligheten signifikativ för sågverksindustrin och efterfrågan på trävaror växlar ständigt. 

Detta får till följd att direktiven för hur de anställda ska förhålla sig i produktionen skiftar. Detta, 

menar man, kan många gånger vara förvirrande och svårt att följa. En respondent menar t.ex. att det 
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finns medarbetare som inte riktigt är införstådda med problematiken och är oroliga för att inte göra 

ett bra jobb. Författaren menar att företagsledningen bör upphjälpa en sådan situation med ”ett 

kognitivt stöd” (a.a. s. 33), dvs. satsningar som görs vad gäller information och utbildning om 

orsakerna till de ständigt förändrade produktionsdirektiven. Härmed torde de anställdas oro och 

misstag minimeras och mer energi kunna frigöras till att faktiskt kunna utföra ett bra arbete i 

enlighet med vad situationen på marknaden för just för stunden kräver.  

6.4. Slutsatser 
Det övergripande syftet med min studie var att undersöka lärande och kompetens inom 

sågverksindustrin. Så vilka slutsatser har jag kommit fram till, och vilka mer praktiska konsekvenser 

kan man dra utifrån studiens resultat? Jag vill i följande avslutande diskussion påstå framför allt två 

saker. För det första att det kan vara problematiskt att betrakta sågverkens lågutbildade 

medarbetarprofil som ett kollektiv utan utvecklingsförmåga, då mitt resultat tyder på att 

verkligheten är mer komplex än så. För det andra vill jag föreslå att utvecklingsproblemen inom 

sågverksindustrin inte i första hand inte ligger i de anställdas formella utbildnings- och 

kompetensnivå, som Skogsindustrierna vill göra gällande, utan att ansvaret för att öka lärandet och 

utvecklingen främst är en ledningsfråga. 

6.4.1. Lågutbildad medarbetarprofil med utvecklingsvilja 

Resultatet av min studie pekade på ett intressant förhållande, nämligen mina respondenters positiva 

inställning till utveckling och lärande i förhållande till utbildningsnivån (3 av 5 hade enbart 

grundskoleutbildning), t.ex. önskade de mer formell kompetensutveckling än de hittills hade fått ta 

del av under sin anställningstid. Vidare pekade resultatet på att de fungerar tämligen kreativt i sitt 

yrke: de tar ansvar och utvecklar nya arbetssätt, de uttalar sig positivt om lärande- och 

utvecklingssituationer samt förändringar etc. Detta motsägs både av Skogsindustriernas syn av de 

anställda i medlemsföretagen, men även av Ellström (2004) och Moxnes (1984) som skriver att en låg 

formell utbildningsnivå ofta kan relateras med ett motstånd mot lär- och utbildningssituationer. Hur 

kan man diskutera kring detta? 

I Illeris (2007) modell kan man se vad Ellström (2004) skriver nämligen att olika individers drivkrafter 

samt förmåga och vilja att lära är betingat av en personlig bakgrund och historia. Dessutom spelar 

omgivningen, d.v.s. den kontext inom vilket lärandet ska äga rum en stor roll.  

                                                       INNEHÅLL         Tillägnelse      DRIVKRAFT 

   INDIVID 

        

                         Samspel                                        

    

                          SÅGVERKET            

Figur 1: Lärandets fundamentala processer och dimensioner på sågverket (med stöd av Illeris, 2007, s. 

39 och s. 41). 
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I mitt resonemang är sågverket, med sina specifika organisations- och arbetssituationsmässiga 

aspekter, den kontext inom vilken sågverksarbetarens lärande sker. Sågverket som lärkontext tycks 

erbjuda olika typer av arbeten – arbete knutet till produktionslinjen och utearbete - som antingen 

kräver och/eller formar medarbetaren tämligen olika. Dessa arbeten verkar också generera ett 

lärande på två olika nivåer. Ett utearbete implicerar en mer friare och kreativ anställning än i 

produktionslinjen och här är lärandet av utvecklingsinriktad, eller av typen dubbelloop, medan ett 

arbete i linjen tenderar att generera ett lärande av mer anpassningsinriktning, eller 

enkelloopslärande (jmf Argyris & Schön, 1996; Ellström, 2004; Lindmark & Önnevik, 2006). Samtliga 

respondenter hade - förutom sin nuvarande utetjänst – tidigare erfarenhet av arbete i linjen, d.v.s. 

de hade flyttats från linjen till en friare och mer kreativ anställning. Frågan är vad som kom först, 

hönan eller ägget? Har dessa respondenter själva sökt sig till de tjänster de innehar för att detta 

arbete passar deras inneboende drivkraft och personlighet? (jmf. Moxnes, 1984). Eller har de formats 

av/växt med de utetjänster som de helt sonika tilldelats på sågverket? Det vore därför av stort 

intresse att se om samma utvecklingsvilja finns hos de anställda som enbart har en renodlad 

linjeanställning. Kanske är det i denna grupp vi hittar vad respondenten på Skogsindustrierna menar 

är den utvecklingsovillige typiske sågverksmedarbetaren? För att få klarhet i detta resonemang skulle 

jag dock behöva göra en ny studie med en referensgrupp anställda från linjen. Det man ändå kan slå 

fast utifrån föreliggande studie är att mina respondenter från sågverket inte är signifikativa för ”den 

typiske sågverksarbetaren” som min respondent på Skogsindustrierna påstod fanns, och som inte 

gärna ville medverka i en s.k. lärande organisation utan mest var intresserad av att ”gå hem och ta en 

pilsner” efter arbetsdagens slut. Jag anser därför att man kan dra den slutsatsen att det verkar vara 

något problematiskt att referera till sågverkens medarbetare som ett gemensamt lågutbildat 

kollektiv – och därmed tillskriva dem stereotypa egenskaper av socioekonomisk karaktär - då mitt 

resultat pekar på ett faktum nämligen att kombinationen låg formell utbildningsnivå och 

utvecklingsvilliga/kreativa anställda, inte nödvändigtvis behöver vara en motsägelse.  

6.4.2. Skogsindustriernas problematiska syn 

Som vi sett är en av Skogsindustriernas käpphäst just denna personalprofil med låg formell 

utbildningsnivå. Mot ovanstående resonemang infinner sig en intressant fråga: vad stödjer sig 

Skogsindustriernas på då de menar att den låga formella utbildningsnivån är till hinder för 

utvecklingsmöjligheterna inom branschen? Aktuell forskning? Empirisk verklighet? Jag funderar 

vidare på om Skogsindustrierna har – precis som Granberg (2003) samt Illeris (2001) varnar för - 

hakat på den allmänna trenden att tala om lärande och kompetensutveckling i populistiska och 

politiska termer?  Detta kan peka på att Skogsindustrierna är svagt förankrade i teori och forskning, 

såväl som i den praktiska verkligheten. Möjligtvis är utspelet om den saliggörande utbildningsnivån 

mest av managementretorisk art och/eller en form av opportunistiskt utspel (Kock, 2010) med för 

mig oklart syfte. Dock kan sägas att det i den meningen Skogsindustrierna avser uttalandet vara en 

normativ upplysningsverksamhet för medlemsföretagens ledningsgrupper – dvs. att en högre 

utbildningsnivå skulle öka förutsättningarna för att skapa en lärande organisation - bör man kanske 

inta en försiktigare hållning eftersom forskning visar på att ett organisatoriskt lärande – eller en 

lärande organisation för den delen – inte i första hand åstadkoms via rekrytering av individer med en 

viss formell utbildningsnivå.  
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6.4.3. Från fokus på fel personalprofil till företagsledningens ansvar 

Mitt resonemang för alltså över fokuset från ”fel personalprofil” till sågverkens företags- och 

arbetsledningar. Troligtvis är det just i dessa grupper som kompetensen i frågan brister. Som min 

respondent på Skogsindustrierna uttryckte angående ledning - och chefer inom branschen: 

”gubbarna - de här äldre - är väldigt teknikintresserade men inte så människointresserade. Det är 

lättare att köpa en ny maskin och begripa den än att förstå hur människorna fungerar.” Stämmer den 

här bilden är det naturligtvis enklare att anställa en viss formell kompetens och tro att resten ska lösa 

sig. Man kanske inte gärna vill, eller orkar se, att det här med lärande och kompetensutveckling i hög 

grad är kontextberoende (Bratton & Gold, 2003; Ellström, 2004; Ellström & Hultman, 2004; Granberg 

& Ottosson, 2000; Lindmark och Önnevik, 2006; Söderström, 1996) och sålunda ställer speciella krav 

på organisationens makthavare.  Det är kanske lätt att förbise att man måste anstränga sig att 

organisera så att människor ges möjligheter att utvecklas. Och detta är förövrigt ett faktum som man 

inte undkommer genom att anställa medarbetare med högre formell utbildning! Skogsindustrierna 

bör därför få medlemsföretagen att arbeta mer med kontextmässiga lärkriterier istället för att få 

dem fokuserade på medarbetarnas formella utbildningsnivå! Vill man skapa en lärande organisation, 

eller underlätta för att ett organisatoriskt lärande ska komma till stånd, är det alltför för ensidigt att 

fokusera på att medarbetarprofilen är fel eller inte tillräcklig. Vi har sett att organisatoriskt lärande 

bör betraktas som en process där kunskap bildas integrerat med den dagliga verksamheten (Ellström 

2004). Detta borde istället inbjuda till ledningsgruppers självrannsakan. Frågan de bör ställa sig är: 

har vi en arbetsorganisation som förmår utveckla företagets mänskliga resurser? 

6.5. Fortsatt forskning 
Studiens resultat visade på en medarbetarprofil med låg formell utbildning, men med relativ hög 

problemlösarförmåga, kreativitet samt vilja till lärande och kompetensutveckling. Just detta motsägs 

både av Skogsindustrierna syn samt av vad Ellström (2004) samt Moxnes (1984) gör gällande; 

nämligen att en låg formell utbildningsnivå ofta kan relateras med ett motstånd mot lär- och 

utbildningssituationer. Efter att ha slutfört föreliggande studie infinner sig följande frågetecken: 

förhåller det sig på liknande sätt om studien utökas? Ett förslag till fortsatt forskning vore därför att 

gå vidare med just denna fråga, och då göra en studie både djupare och bredare, dvs. fler intervjuer 

med fler respondenter samt även på fler sågverk samt vid denna studie även särskilja medarbetare 

från produktionslinjen med medarbetare i utearbeten för att på så vis kunna göra en jämförelse 

mellan de båda grupperna.  
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Bilagor: 

1. Intervjuguide – Skogsindustriernas syn på lärande och kompetens 

2. Intervjuguide – Organisatoriskt lärande på sågverket 
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BILAGA 1: 

 

Intervjuguide – Skogsindustrierna 

 

 

 Respondentens arbetsuppgifter? 

 

 Vad gör Skogsindustrierna? 

 

 

 Vad är typiskt för sågverksindustrin? 

 

- Ledningsgrupper 

- Medarbetare- profil, ålder, utbildning etc 

- Kultur 

 

Led in på lärande och kompetens…… 

 Största problemen?  

 

 Möjligheterna?  
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BILAGA 2:  

Intervjuguide - sågverket 

 Vem är min respondent? Anställd hur många år? ….som? 

 Utbildning/bakgrund? 

 Varför blev det sågverk? 

 Tycker allmänt om sin situation på företaget? Trivs/trivs inte? Bästa och sämsta m jobbet? 

 Vad känns utvecklande/skulle vilja utvecklas hur? Vad motiverar? 

 Idealbild/situation….? 

V i l l  k  o  r ? 

1.   Arbetsuppgifternas lärandepotential 

 

 Komplexitet:  

o arbetsorganisationen – horisontell o vertikal utvidgning? Delaktighet i 

kvalitetsarbete, kundkontakt, utvecklingsarbete e t c….. 

 Kompetenskrav? Räcker kompetensen? Vill kunna mer…? 

 Handlingsfrihet? 

o Objektiv; vet man själv när man gör ett ”bra jobb”? 

o Subjektiv; helhetssyn på verksamheten? Självförtroende? Yrkesidentitet?  

2.   Autonomi vs standardisering 

 

 Grad av standardisering? Formella regler? Vilken frihet i förhållande….? 

3.   Anställdas delaktighet 

 

 Aktiv medverkan i arbetets utformning o förbättring? 

 Hur går det till vid problem och störningshanteringar? 

4.   Subjektiva och kulturella faktorer 

 

 Subjektiva; inställning och motivation för lärande? 

 Kulturella; vad händer om man gör misstag? Om man har olika uppfattningar? Egna 

initiativ? Ifrågasättande?  

5.   Verksamhetens mål och inriktning 

 

 Finns målformuleringar?  

 Syn på dessa? 

6.   Förändringstryck och ledningsstöd 

 Förändring av arbetssätt när ngt hänt i ”det yttre”? Ex krav på bättre kvalitet, ny 

teknik e t c…. 

 Förekomst av formell utbildning? 


