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Abstract
This is a study of proficiency development of major/lt colonel officers (level 2-3)
within the Swedish armed forces. The study includes officers above the age of 45.
The background of this study is a study from January 2000 (written by Björn
Osswald). Osswald discovered that proficiency development decreased at the age of
45. Since the profession as an officer today is a lifetime profession, this is a result
that the Swedish Armed Forces not can afford. This study has its purpose to find the
obstacles for proficiency development from an individual point of view. The
following questions will be answered:

- what are the limiting factors of proficiency development,
- who, according to the individual officer, is responsible of the proficiency

development,
- is it the will/motivation of the individual or the limitations in the organization

that slows or stops the proficiency development,
- what types of proficiency development methods are most common and most

important according to the individual?
The purpose of the study is to find the limitations of proficiency development,
experienced by the individual, and thereby try to improve methods for future
individual development for officers above 45 years old. Today the officer’s
profession is a lifetime profession. It should be in the organizations interest to find
the best condition suitable, both for the organization but also for the individual. The
approach of this study is primarily hermeneutic scientific view using inductive study
method. The study is primarily based on an extensive document and literature
research. The empirical data is based on 132 officers, level mentioned above. The
response has been 65.9%. The study includes job-rotation, proficiency, proficiency
development, methods for proficiency development, responsibility of individual
proficiency development and limiting factors. The result shows that the individuals
are generally satisfied. Job-rotation is mentioned as the most common and most
important method for individual development. The average time in one job is approx
not more than 3 years. There are some criticisms of the Armed Forces’ lack of
interest in the individual’s proficiency development. It has also shown that lack of
time, workload and economy has been the most common limitations for the
individual development. An interesting result is that age is shown to be a limitation,
with a breaking point at 50-54 years of age. Some of the officers have shown to have
an old point of view of proficiency development, it is equalled with rank and
methods reach it is to study. One of the most interesting result, is the number of
officers who lack of own engagement in their own proficiency development. This
result is very interesting. According to Swedish Armed Forces personnel handbook
(H Pers 97), it is the individual’s own interest and engagement that is the most
important thing when it comes to proficiency development.
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Sammandrag
En studie om kompetensutvecklingen av nivå 2-3 officeren efter 45 års ålder inom
den svenska Försvarsmakten. Studien är ett arbete vid Försvarshögskolans
Chefsprogram och ingår i utbildningen så som kurs. Bakgrunden till denna studie har
varit Björn Osswalds undersökningsresultat från 2000-01-10. Hans resultat påvisade
att kompetensutvecklingen för nivå 2-3 officeren minskade efter 45 års ålder. Det
resultatet påvisade ett problem då officersyrket idag är ett livstidsyrke.
Denna studie har som målsättningen att finna de orsaker och verkningar som
individen upplever som hinder för den individuella kompetensutvecklingen. För att
lösa denna problemformulering, skall studien svara på följande frågeställningar;

- vilka hinder upplever individen för kompetensutvecklingen?
- vem uppfattar individen har huvudansvaret för den individuella

kompetensutvecklingen?
- är det den egna viljan eller organisationens förmåga som gör att

kompetensutvecklingen avstannar?
- vilka kompetensutvecklingsformer är vanligast och viktigast ur individens

perspektiv?
Studien syftar till att skapa en grund för gynnsamma förutsättningar att kunna
utveckla individers kompetensutvecklingssituation, även efter 45 års ålder. I dag är
officersyrket ett livstidsyrke. Det borde således ligga i både individens och
organisationens intresse att bästa förutsättningar finns för individ och organisation att
kompetensutvecklas. Studien har i huvudsak ett hermeneutiskt vetenskapligt synsätt,
och induktiv undersökningsmetod har använts. Det empiriska underlaget för ett
kvantitativt resultat har erhållits via enkät. Ett visst inslag av kvalitativt resultat har
erhållits via kompletterande kommentarer. Undersökningen omfattar 132 officerare
på nivå 2-3 (majorer, överstelöjtnanter och kommendörkaptener) i Försvarsmakten.
Svarsprocenten var 65,9 %. Undersökningen har omfattat: arbetsrotation, kompetens,
kompetensutveckling, kompetensutvecklingsformer, ansvar för individens
kompetensutveckling och hinder för kompetensutveckling.
Resultatet i studien påvisar att individen generellt är nöjd med den individuella
kompetensutvecklingen. Arbetsrotation har angivits som den vanligaste formen för
kompetensutveckling och har även angivits som en av de viktigaste. Av resultatet
framgår att i snitt stannar ingen i mer än tre år vid samma befattning. Individerna är
dock kritiskt till Försvarsmaktens bristande engagemang för individens
kompetensutveckling. Det största hindret för kompetensutveckling har i huvudsak
angivits vara arbetsbelastning samt resurser i form av tid och pengar. Som hinder för
kompetensutveckling har även angivits ålder. Brytpunkten för denna uppfattning har
varit 50-54 års ålder. Av kompletterande kommentarer går att utläsa att det finns en
viss grad av ålderdomligt synsätt på kompetensutveckling. Många likställer
kompetensutveckling som utveckling i grad. Av särskilt intresse har respondenter
angivit egen brist på engagemang och intresse för den individuella
kompetensutvecklingen. Detta fenomen är intressant då Försvarsmaktens inriktning
är att individen har huvudansvaret för denna.
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1.             Introduktion

1.1 Bakgrund och inledning
Kompetens och kompetensutveckling ha blivit allt mer moderna begrepp och

Försvarsmakten är inget undantag för utnyttjandet av dessa begrepp. Försvarsmakten

har under de senaste åren genomgått en stor förändringsprocess som inneburit många

omställningar. Dessa förändringar är den teknologiska utvecklingen, det utökade

internationella engagemanget, minskade resurser, ny materielanskaffning, nya

arbetsmetoder etc. De omställningarna har inneburit, att det är nya kompetenser som

skall tillämpas, de skall dessutom tillämpas i större utsträckning i andra miljöer och i

samverkan med andra intressenter, både inom och utom Sveriges gränser.  Dessa

omställningar påverkar i stort sett samtliga officerare på alla nivåer, oavsett ålder och

tjänstgöringsplats. Den förändrade omvärlden gör att kompetens och kompetens-

utveckling är en nyckelfråga för Försvarsmaktens verksamhet.

Försvarsmakten har ett väl utvecklat utbildningssystem genom den enskilde

individens karriär. Men efter genomförd utbildning vid Försvarshögskolans

Chefsprogram (motsvarande) så  ökar ansvaret för den enskilde individen. Det vill

säga, det måste till andra former för kompetensutveckling som tar över för att

fortsätta utveckla individen på andra sätt än grad. Björn Osswald, elev vid

Försvarshögskolan Chefsprogram 98-00, genomförde våren 2000 en studie om

kompetensutveckling bland nivå 2-3 officerare. Denna studie resulterade i ett antal

överraskande resultat om kompetensutvecklingssituationen bland våra högst

utbildade officerare. Osswald slutsats visade bland annat att kompetensutvecklingen

bland nivå 2-3 officerarna minskade efter 45 års ålder. Detta torde vara en

alarmerande signal då dessa individer har ca 15 år kvar i organisationen. Nästa fråga

som bör ställas är, vad beror detta på? Är det individen eller organisationen, som är

orsaken till en eventuell minskning? Om officersyrket även i framtiden skall vara ett

livstidsyrke, så torde det ligga både i individens intresse och organisationens intresse

att de sista 15 åren fram till pension också är kompetensutvecklande. Denna studie

kommer därför att fokusera runt kompetensutvecklingen av nivå 2-3 officeren efter

45 års ålder. Som stöd kommer Osswalds studieresultat användas.
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1.2 Problemformulering

Undersökningen skall försöka belysa hur kompetensutvecklingssituationen ser ut för

nivå 2-3 officerare efter 45 års ålder? Vilka orsaker och verkningar upplever

individen som hinder för kompetensutvecklingen och tar Försvarsmakten tillvara på

individens kompetens och vilja till kompetensutveckling i organisationen?

Studien skall belysa  följande frågeställningar:

• Överensstämmer individens uppfattning med vad Handbok Personaltjänst skriver

när gäller det individuella ansvaret för kompetensutveckling.

• Kompenserar den undersökta kategorin officerare det minskade antalet

arbetsrotationer med någon annan form av kompetensutveckling samt är denna

tillräcklig enligt individens uppfattning.

• Studien skall belysa uppfattningen  om det är brist på individernas egna

engagemang eller om det är organisationens förmåga, som gör att

kompetensutvecklingen avstannat för officeren mellan 45 år och pensionsålder.

• Studien skall också belysa vilka hinder individen upplever för den individuella

kompetensutvecklingen.

1.3 Syfte

Syftet är att undersöka attityder till kompetensutveckling bland nivå 2-3 officerare,

som har nått en ålder av minst 45 år. Undersökningen syftar också till att försöka

finna de centrala hinder för kompetensutvecklingen och de bakomliggande orsakerna

till dessa. Är det Försvarsmaktens sätt att driva kompetensutveckling, eller är det

individens egna vilja och motivation som är begränsningen för fortsatt

kompetensutveckling? Ett svar på ovanstående, skulle kunna ge en bättre

förutsättning för att kunna utveckla formerna för individers kompetensutveckling och

ansvarsförhållande inom Försvarsmakten, även efter 45 års ålder. Målsättningen med

arbetet är att kunna finna de orsaker och verkningar som individen finner som hinder

för den individuella kompetensutvecklingen. Resultatet från detta arbete kan därefter

ligga till grund för en gemensam samsyn på hur kompetensutvecklingen kan

genomföras så att den är anpassad för både individ och organisation.

1.4 Avgränsningar

Den grupp som avses studeras är aktiva officerare nivå i nivå 2-3, officeren skall ha

nått en ålder av 45 års ålder och ej ännu gått i allmän pension. Motivet till denna
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avgränsning är, att det är inom denna nivå och detta åldersspann som Osswald funnit

brytgränsen för en minskad kompetensutveckling. Resultat från hans studie ligger

som grund för detta arbete.

Studien är avgränsad till den individuella kompetensutvecklingen. Motivet till detta

är tiden till förfogande, den stora omfattningen samt komplexiteten av att undersöka

hela de organisatoriska kompetensutvecklingsförutsättningarna. Organisationens

kompetensutveckling berörs i delar där det är relevant för att förklara individens roll

eller begrepp. Individen och dess förutsättningar för kompetensutveckling ligger i

fokus för detta arbete. Med organisationen avses Försvarsmakten.

1.5 Struktur och disposition

I uppsatsens första del kommer Osswalds resultat att diskuteras. Fokus på Osswalds

resultat kommer att röra arbetsrotation, kompetensutvecklingsformer och hinder för

kompetensutveckling.

I uppsatsens andra del, utvecklas de teoretiskt begreppen lärande, lärande

organisation, kompetens, kompetensutveckling, kompetensutvecklingsformer, vilja

och motivation och dess inbördesförhållande. Syftet med denna del är att förklara de

begrepp som är grundläggande för ämnesområdet i denna studie och som ligger till

grund för den teoretiska kopplingen.

I uppsatsens tredje del, redovisas vald undersökningsmetod och tillvägagångssätt för

det empiriska underlaget. I denna del kommer också det empiriska resultatet att

redovisas och diskuteras.

Avslutningsvis kommer studien att analysera resultatet och slutsatser redovisas. I

denna del görs även den teoretiska kopplingen och förslag på fortsatta studier ges.

1.6 Björn Osswalds studie
Björn Osswald genomförde våren 2000 en undersökning bland Försvarsmaktens nivå

2-3 officerare. Resultat visade att Försvarsmakten inte kompetensutvecklar sina

högst och mest välutbildade officerare under deras sista 15-20 yrkesverksamma år. I

detta kapitel, redovisa de resultat i Osswalds arbete som denna studie tar

utgångspunkt i. I slutet av kapitlet förs en diskussion runt Osswalds resultat för att

försöka se andra orsaker, verkningar och frågeställningar till det resultat som

framkommit i hans studie. Osswald drog i sin undersökning slutsatsen att

kompetensutvecklingen minskar efter 45 års ålder bland nivå 2-3 officerarna. I

undersökningen framkom en markant brytpunkt vid åldern 45-49, där
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kompetensutvecklingen avstannade. 1 Som stöd för sin slutsats använde Osswald sig

av enkätresultat i form av bl.a. antalet arbetsrotationer som individen genomfört efter

Försvarshögskolan chefsprogram. En sådan slutsats kan till en början verka

häpnadsväckande då författarens egen uppfattning varit, att det är få yrken som har

så stort inslag av arbetsrotation genom den yrkesverksamma karriären, som

Försvarsmakten har. Uppfattningen är den att det är få som stannar eller har stannat

längre än 3-4 år i befattning. Det är därför intressant att ställa sig frågan om

individerna kompenserar den minskade arbetsrotationen med några andra former av

kompetensutveckling och om individen anser att den är bättre än arbetsrotationen.

Det vill säga, finns det andra former av kompetensutveckling som är lika

betydelsefulla för individen och därigenom kompenserar den minskade

arbetsrotationen? Osswalds sammanställning av olika former för kompetens-

utveckling, ger en bred bild av hur den enskilde individen och även organisationen

kan kompetensutvecklas. Många av de exempel som redovisas kan dock slås

samman och i vissa fall av exemplen innehåller de flera andra former för

kompetensutveckling eller förutsättningar för kompetensutveckling. I detta arbete har

ett stort urval av kompetensutvecklingsformer utnyttjats för att ej begränsa sig i idéer

och förslag för alternativa former. Motivet kan vara, att det finns en tendens till ett

gammalmodigt och föråldrat synsätt till kompetensutveckling. Det tenderar att vissa

förknippar kompetensutveckling med att genomföra olika former för utbildningar

och kurser. Det finns också tendenser till att kompetensutveckling är det samma som

karriärutveckling i form av rank och grad. Detta kan utläsas utifrån det kommentarer

som erhållits i samband med enkätsvaren i denna studie. I arbetet har därför valts att

utgå från Osswalds redovisade kompetensutvecklingsformer till den enkät som

utdelats i undersökningsgruppen. Vilka är då grundförutsättningarna för

kompetensutveckling av nivå 2-3 officerare som nått 45 års ålder?  Finns det något

belägg för Osswalds påstående? Satsar Försvarsmakten ej på nivå 2-3 officerens

kompetensutveckling, eller är det individens vilja och motivation till

kompetensutveckling som skiljer sig från Försvarsmaktens ambitioner?

                                                                
1 Osswald Björn, sid 89
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H Pers skriver,

”-det är främst genom egna insatser som individen utvecklas och det är alltid den

enskildes vilja till utveckling och ansvar som är en grundförutsättning för en positiv

kompetensutveckling.” 2

Hur ser då verkligheten ut? Ett svar på detta, skulle kunna ge en bättre grund att stå

på för den individuella kompetensutvecklingen av officerarna i Försvarsmakten. Om

det nu är så att kompetensutvecklingen minskar, vad beror då detta på? Ligger

problemet hos individen eller i organisationen? Intresseförhållandet mellan individ

och organisation, vad avser kompetensutveckling, gör det intressant att undersöka

varför kompetensutvecklingen avstannar. En diskrepans mellan Försvarsmaktens

uppfattning och individens uppfattning, innebär att det är bäddat för missförstånd och

kan resultera i passivitet från båda parter.

Ämnen som Osswald endast berör till en liten del är individens egen vilja och

motivation till kompetensutveckling, ett ämnes område som är en grundförutsättning

för en individs förutsättningar att prestera något. Denna studie kommer därför att

utveckla och belysa detta i det efterföljande kapitlet för att uppnå större förståelse för

dess betydelse. Osswalds undersökning är intressant och skapar intresse för att forska

vidare på de förutsättningar som finns för en fortsatt kompetensutveckling. Osswalds

undersökning är mycket bred och berör ett stort antal ämnesområden inom

kompetens och kompetensutveckling. Många av hans slutsatser lyfter fram ett antal

problemområden inom ämnet. Vad beror den minskade kompetensutvecklingen på

för officerare efter 45 års ålder, är verkligheten denna? Är det organisationen eller är

det individen som sätter hinder för kompetensutvecklingen eller är det andra

faktorer? Alla dessa frågeställningsområden väcker ytterligare nyfikenheten i frågan

om slutsatsen han dragit, är det rätt att kompetensutvecklingen avstannar för nivå 2-3

officeren vid 45 års ålder?

2 Teori
Detta kapitel kommer att beröra begreppen runt lärandet, kompetens, motivation och

deras förhållande till kompetensutveckling. Dessa begrepp är grundläggande för

denna studie och det som studien stödjer sina slutsatser på. För att få en djupare

insikt i begreppet redovisas också en historisk bakgrund till begreppet lärande och

dess utveckling fram till dags datum. Förklaringarna runt begreppen görs i tre delar.

                                                                
2 Försvarsmakten ”H Pers 1997”, sid. 5:2
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Den första delen avhandlar den litteratur som det teoretiska hämtats ifrån. Därefter

berörs begrepp runt lärandet och motivation. I den sista delen av kapitlet behandlas

kompetensbegreppet.

2.1 Litteratur och källgenomgång

Till studien har en bred bas av litteratur utnyttjats. Motivet till detta är att få en

överblick över ämnet och därefter kunnat fokusera de studieområden som är

intressanta för undersökningen. Strävan har varit att inte finna likheter utan olikheter

mellan teorier och begrepp och då främst inom begreppet kompetens. Detta för att

låsa forskningen i någon specifik riktning.

Vid en studie av ämnet kompetens och kompetensutveckling ger antalet träffar på

Internet en god bild om det aktuella ämnet. Sökord som använts är kompetens,

kompetensutveckling, lärande och lärande organisation. Dessa sökord har gett ett

stort antal träffar, vilket indikerar att ämnet är i allra högsta grad aktuellt. När det

gäller litteraturen och begreppet kompetens, kompetensutveckling, lärande och

lärande organisationer, finns en uppsjö av litteratur. Litteraturen är av mer eller

mindre kommersiell natur och är i alla stycken inte alltid vetenskapliga, ett beaktande

som måste tas när ämnet skall studeras. Samtliga författare har skrivit litteraturen

med olika motiv och med olika syften, läsaren måste därför vara kritisk till det

innehåll som litteraturen presenterar. Motiven kan vara allt ifrån akademiskt

utbildande till kommersiellt inriktade och då i många fall bygga på vaga grunder.

Efter att ha läst igenom ett stort antal böcker breddades kompetens området till att

beröra vilja och motivation. Orsaken till detta var att en stor del av definitionerna av

kompetens inkluderade dessa begrepp. Det gjorde att den teoretiska delen i

undersökningen växte i ämnesomfång. Studien har därför fokuserat på andra

handskällor för de stora teoretikerna inom detta ämnesområde. Motivet till detta är

att tyngdpunkten i denna undersökning ej ligger på vilja och motivation och det är

endast en liten del i denna undersökning.

2.2 Lärandet
Begreppet lärande organisation började göra sig gällande i mitten av 1980-talet.

Tidigare teorier om lärande i organisationer baserades på behaviorismen och dess syn

på hur människan lär sig, det vill säga betingning. Behaviorismens syn på lärande

som respons på givna stimuli, tillämpades på organisationen som om det vore ett

självständigt subjekt. Enligt detta synsätt, handlar alla individer som ingår i en
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organisation efter ett gemensamt mål. Organisationen har lärt sig när den presterar

bättre, när det tidigare beteendet, de tidigare vanorna, har förändrats. Man betonar

möjligheten att påverka organisationers prestationer och intresserar sig enbart för

lärandets resultat. Det ges inget utrymme för att studera de tankeprocesser som leder

fram till det ändrade beteendet.

Människan anpassar sina intryck och handlingar till hur hon uppfattar verkligheten.

Kritisk reflektion, "tänkande om tänkande", metakognition, betraktas som en viktig

del av lärandet. Om en person börjar fundera över varför hon gör det hon gör, kan det

efterhand bli möjligt för henne att ändra sitt beteende. Det här synsättet utgår ifrån

axiomet att det inte är möjligt att upptäcka en sann, objektiv verklighet. Därför måste

människan själv skapa sin bild av hur verkligheten ser ut och fungerar. Det är detta

ändlösa skapande av mening som utgör själva lärandeprocessen.

Till skillnad från behavioristerna, anses det att "avlärning" eller "utsläckning av

beteende" är möjligt. Människan lär sig när hon förändrar sitt tänkande. Med andra

ord använder hon sina tidigare kunskaper för att kunna tillgodogöra sig nya. Det

viktiga är alltså lärandeprocessen och hur den på olika sätt kan motverkas eller

stödjas. Människan skapar mening i ett socialt sammanhang, i samspel med andra

människor, där hennes egen uppfattning av verkligheten oavbrutet påverkar och

påverkas av andras uppfattningar. Organisationen lär genom att personer som ingår i

organisationen lär sig och att denna kunskap sedan förs vidare till de övriga. Alla

som ingår i organisationen kan naturligtvis lära om och lära nytt, men organisationen

har inte tillägnat sig någon kunskap förrän den har "trängt in" i organisationen och

blivit norm. Genom att konfronteras med andra synsätt och skilda kunskapsnivåer,

reflekterar man över sitt eget sätt att tänka och handla. Därigenom sker en gradvis

förskjutning av ens kunskapsnivå. Samarbete ökar alltså kvaliteten på lärandet,

samtidigt som den kognitiva förmågan utvecklas.

Att lösa problem tillsammans är alltså en utmaning som skapar nya kunskaper och

förmågor hos de arbetande. Fast utvecklingen mot en lärande organisation innebär

naturligtvis en genomgripande förändring som det kan ta tid att anpassa sig till.

Förändringar skapar alltid motreaktioner, eftersom de kan uppfattas som arbetsamma

och hotfulla. Samtidigt bör man komma ihåg att omlärning är en komplicerad

process och att den dessutom är olika svår för olika samhällsgrupper och för olika

personer. Om övergången till en lärande organisation skall lyckas, är det därför

viktigt att samtliga medarbetare, oavsett ställning och bakgrund, känner sig
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medansvariga och delaktiga i verksamheten, att de får möjlighet att lära och tänka

nytt, pröva nya idéer och att de tillåts att göra fel. Trygghet i arbetsgruppen och

konstruktiv kritik är också viktigt. Det måste alltså finnas en kultur inom

organisationen, som uppmuntrar och stimulerar lärande och som kan hantera ständiga

förändringar.

Kraven på kompetensutveckling innebär att man hela tiden lär sig i sitt arbete. Detta

står i motsats till taylorismens och löpande band tänkandets långtgående

arbetsdelning, de monotona och meningslösa arbetsuppgifterna och dess strikt

hierarkiska organisationsformer. Det krävs nya sätt att organisera arbetet, ett nytt

ledarskap för lärande och nya metoder för att skapa och föra vidare nödvändig

kunskap inom organisationen. Med andra ord behövs ett ledarskap som utgår från

medarbetarnas och verksamhetens behov. Den traditionella chefsrollen, att planera,

besluta och ge order, är inte längre tillräcklig. Att lära ledande betyder att skapa

förutsättningar för att medarbetarna lär sig av såväl sina egna som andras

erfarenheter. Chefen skall vara ett gott föredöme, dela med sig sina mål för lärande

och motivera de andra att anamma ett lärande beteende. I en lärande organisation

består arbetsuppgifterna huvudsakligen av problem som skall lösas. Det uppstår hela

tiden nya problem och därmed förändras också arbetsuppgifterna.

Chris Argyris (James Bryant Conant Professor of Education and Organizational

Behavior at the Graduate School of Business Harvard University) och Donald Schon

(vid sin död 1997, professor emeritus and senior lecturer in the School of

Architecture and Planning), är en av de vanligast förekommande teoretikerna runt

begreppet lärande. I Argyris och Schon (1974) lade de grunden för sin ”theory of

actions”(handlingsteori) (se figur 1) varigenom de tar utgångspunkt hur individen

agerar i förhållande till de värderingar och tankar, de har och som finns i den

omgivning, de befinner sig i. ”Theory of actions” fungerar både som praktisk

vägledning vid handledning och som förklaring av handling. Argyris och Schon

anser att det finns en skillnad mellan vad människor säger och vad de gör. De tar

därför utgångspunkt i två olika teorier, ”Espoused theory” (utalade teorier) och

”Theory in use” (använd teori)3.

Espoused theory: Förhållandet mellan uttalade och reella styrningsmekanismer i

konkreta handlingssituationer.

                                                                
3 Argyris, Putnamn and McLain Smith, sid 82.
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Theory in use: Handlingar som individen faktiskt utför, och är därför i mindre grad

känd av individen.

Det är inte sällan som det är ett avsevärt avstånd mellan vad envar av oss säger och

vad vi gör i en konkret situation. Det är ej heller ovanligt att människan är

omedveten om ”Theory in use”. Agyris (1987) anger ett exempel för att förklara

detta fenomen:

“When asked about how he would deal with a disagreement with a client, a

management consultant responded that he would first state his understanding of the

disagreement, then negotiate what kind of date he and the client could agree would

resolve it. This represent his espoused theory (or the theory behind what he says)

which is of joint control of the problem. A tape recording of the consultant in such

situation however, revealed that he actually advocated his own point of view and

dismissed the client`s. This indicated his theory in use (or the theory behind what he

did), which more closely approximates his unilateral control of the problem and

rejection of valid information exchange.”4

Således anser Argyris att det är svårt att få till stånd ändringar i organisationer så

länge aktörerna har ett osäkert förhållande till sina ”theory in use”. Lärandet innanför

detta perspektiv innebär både att upptäcka avvikelsen mellan intension och praktik,

samt ändra ”espoused theory”. Det första steget blir således att försöka förstå vad vi

gör och varför. I nästa steg görs en jämförelse mellan ”theory in use” och ”espoused

theory”. I det ögonblick som insikt uppnås, är det lagt en grund för en potentiell

förändring. Hur skall då en organisation eller individ uppnå en situation där det finns

en medvetenhet runt inlärningssituationen? Argyris och Schon som de skiljer på

begreppen ”single loop learning” och ”double loop learning” . (se figur 1)

Single loop learning: Står för lärande genom korrigering; individen eller

organisationen lär sigt att bli bättre, snabbare etc. fortsätta att göra det den redan gör.

Double loop learning: Innebär att man går ytterligare ett steg, dvs. ett medvetet

reflekterande om varför saker sker som de gör, och om de det verkligen är

nödvändigt att det skall fortsätta. Som exempel till ”single loop learning”, en

termostat är satt till 22 grader, och som slår till om temperaturen når under 22 grader.

Vid ”Double loop learning” ifrågasätts varför temperaturen är satt till 22 grader, är

detta verkligen den optimala temperaturen? De två dimensionerna av lärande

utesluter inte varandra utan kompletterar varandra. ”Single loop” kan sägas beteckna
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det övande av färdigheter, som skola och arbetsliv alltid förväntat av sina

medlemmar och som ofta premieras. ”Double loop” kan stå för något som alltid

funnits, men som tidigare haft en negativ klang. Ett ifrågasättande av rådande normer

och riktlinjer. Det vill säga att man i organisationen bygger in förutsättningar att ta

tillvara de enskilda medlemmarnas kunskaper och synpunkter och har därmed en

ständig beredskap för förändring. Sett ur individens synvinkel. Varje enskild individ i

organisationen förväntas ta del i organisationens fortsatta utformning.

Figur 1: Modell förklarande “theori in use”,  “double loop learning”, “single loop learning”.5

Björn Axelsson beskriver Agyris och Schon modeller för lärande, ”single loop

learning”, så som en form av oreflekterad anpassning till avvikelser, ett

”systembevarande” lärande, ett lärande inom givna ramar. Det innebär inget

ifrågasättande av de mentala modeller som ligger bakom de rutiner och procedurer

som tillämpas. Det medför med andra ord ingen förändring av ”det organiserade

systemet” som svarar på eventuella avvikelser. Denna typ av lärande förekommer i

alla organisationer. ”Double loop learning” beskrivs som ett ”systemförändrande”

lärande, ett nylärande som går utöver ramarna. Det innebär, en djupare mening att

tolka och reflektera över avvikelser och som en konsekvens utarbeta mer

ändamålsenliga procedurer. Avvikelser föranleder reflekterade genomgångar över

hur individen som medarbetare i företaget (och företaget som sådant) hanterar olika

processer. Jörgen Hansson har utvecklat denna modell till ytterligare en modell som

åskådliggör trippel lärandet.6 I denna modell ingår även att reflektera över lärandet

och processen i lärandet, det vill säga att titta på vilka metoder och modeller som

                                                                                                                                                                                       
4 Argyris, (1987), sid 93
5 Andersen Liane, Master of Organisational Psychology thesis, University of Qld,  sid 4
6 Hansson Jörgen, sid. 89

Governing variables: are values, which the person is trying to keep within some acceptable
range. We have many governing variables. Any action will likely impact upon a number of
these variables. Therefore any situation may trigger a trade off among governing variables.
Action strategies : are strategies used by the person to keep their governing values within the
acceptable range?
There strategies will have consequences  which are both intended—those the actor believes
will result—and unintended.
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utnyttjas för att lära. Författarens uppfattning är att ”single loop learning” idag är

typiska för många organisationer. I ett allt högre utvecklingstempo och i krympande

organisationer finns det sällan tid för reflekterande över lärandet och de processerna.

Resultatet blir därmed att den egna utvecklingen bromsas trots att omvärlden

utvecklas. En annan känd författare under 90-talet och en av de mest debatterade

teoretikerna inom ämnet organisationslära är Peter Senge (1990), författare till ”Fifth

disciplin”. Han har tagit utgångspunkt i Argyris och Schon teorier. Peter M Senge

(1990) beskriver i sin bok ”Den femte disciplinen”, ett inbördes förhållande mellan

fem komponenter för en lärande organisation. Komponenterna som han redovisar är

system tänkande (systems thinking), personligt mästerskap (personal mastery),

tankemodeller (mental models), gemensamma visioner (building shared vision) och

teamlärande (team learning)7. I den första komponenten av fem, system tänkande,

förklaras de inbördes förhållandet och betydelsen av individen för hela

organisationen. Alla individer i en organisation är en del av ett system som var och

en påverkar de andra, en påverkan som oftast inte syns 8.  Om samtliga komponenter

harmoniserar med varandra skapar detta ett gynnsamt utvecklingsklimat. Argyris

(1985) och Senge (1990) anger också ett antal försvarsrutiner och motsatsförhållande

som bromsar utvecklingen. I ”Den femte disciplinen” beskrivs dessa så som9:

- Jag är mitt arbete, individen kan och behärskar sitt arbete och har kontroll på

detta. När detta förändras drabbas man av en identitetskris, individen känner

att hon ej längre behärskar sina arbetsuppgifter, detta är en anledning till att

individen är rädd för förändringar.

- Fienden finns utanför, detta handikapp innebär att man lägger skulden för

någon annan för det som inträffar utanför ens egen kontroll. Individen måste

inse att inom en organisation så är det alltid en ömsesidig påverkan och att

om vissa parter kan göra mer än andra för att förbättra en situation så kan alla

göra någonting.

- Den handlingskraftiga inkompetensen. Handlingskraft innebär att individen

gör någonting. Individen skall ej invänta på någonting utan skall agera i

stället för att reagera. För att agera aktivt bör den enskilda göra klart för sig

hur man självständigt skall kunna bidra till lösningen på problemet och börja

med att åtgärda detta.

                                                                
7 Senge M Peter, sid. 20-23
8 Ibid., sid. 20.
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- Fixering vid enskilda händelser, en verksamhet kretsar ofta kring enskilda

händelser, tex. förra månadens försäljning eller förseningar i tillverkningen.

Detta kan göra att man inte ser de egentliga orsakerna, ofta rör det sig inte om

snabba förändringar utan om långsamma gradvisa sådana. Organisationer

måste lära sig att tänka långsiktigt för att bli kreativa. En liknelse är

exempelvis vid företaget som långsamt drabbas av minskande försäljning ser

man inte lika allvarligt på det som om det skulle bli en plötslig

försäljningsminskning som sedan stabiliseras på den lägre nivån. För att

kunna sätta in de åtgärder som behövs måste man först dämpa farten, försöka

analysera vad som är på väg att hända, samt försöka att även se de

långsamma förändringarna som ofta utgör de största hoten. En brist på

systemtänkande kan leda till att man inte ser hur det ena påverkar det andra.

- Villfarelsen att man lär genom erfarenhet, den mest kraftfulla formen av

inlärning är den som sker genom erfarenhet. Detta kan dock föra med sig

problem tex. Man utgår ifrån att alla handlingar, även de som senare visar sig

vara fel, utförs med goda avsikter. För en organisation är det ofta så att

konsekvenserna blir synliga i en avlägsen framtid, ett stort dilemma för

organisationer är att det i nuläget är omöjligt att se vad en viss handling

kommer att leda till i framtiden.

- Myten om ledningsgruppen, styrelser och projektgrupper fungerar vanligtvis

bra när de ska behandla rutinärenden men när de behandlar komplexa

problem eller konflikter bryts samarbetet ner. Mycket tid kan gå åt till att

bevaka sina revir. Detta leder till att det ofta blir kompromisslösningar som

alla låtsas stå bakom för att ingen ska tappa ansiktet.

Det är utifrån ovanstående  inlärningshandikapp eller hinder som Senge skapat sin

teori om de fem disciplinerna. För att komma runt dem och därigenom bli en lärande

organisation. Det som kan slås fast är att alla typer av organisationer och individer är

lärande.10 En organisation är lärande oavsett om den/de vill det eller ej då det ej går

att undvika ett visst mått av inlärande. De organisationer som utnyttjar den

individuella inlärningskraften i grupper, så att den tjänar organisationen i sin helhet,

har de största chanserna att nå fördelar och förutsättningar att på bästa möjliga sätt i

                                                                                                                                                                                       
9 Ibid, sid 227-235, 258
10 Albinsson Per, sid. 107
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den miljö som den verkar i nå ett gott resultat. Försvarsmakten är inget undantag i

den meningen. Albinsson skriver i sin bok om lärandet i organisationer:

"Det ena fokuserar syftet att institutionalisera det som lärs i organisationen. Det

gäller att se till att värdefulla lärdomar på olika håll i organisationen kommer

organisationen i stort till godo. Det andra fokuserar syftet att skapa positiva

förutsättningar för att de enskilda medarbetarna i organisationen kan lära sig."11

P-E Ellström skriver:

”Tanken om livslångt lärande vilar på åtminstone två principer. För det första att

individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren, utan fortgår och bör fortgå under

hela livet. För det andra att lärandet inte sker enbart eller kanske ens främst inom

ramen för olika typer av formell utbildning, utan även i arbetslivet och i vardagen

(den senare typen av lärande kallas ofta informellt lärande eller, helt enkelt,

vardagslärande).” 12

Enligt modellen för chefens "livscykel” , innehåller en chefs utveckling ett antal faser

som redovisas enligt nedan.

Figur 2: Chefens utvecklingskurva13

Enligt denna modell så torde det vara olika motiv och behov som styr under olika

faser av en chefs utveckling. Ovanstående redovisning av lärande, lärande

organisation och en chefs utveckling, väcker frågan om hur individernas kompetens

skall tas tillvara inom organisationen? Hur skall all den lärdom som individ och

organisation inhämtat rationaliseras och hur skall det göras genom hela individens

yrkesverksamma liv?

                                                                
11 Ibid., sid. 108
12 Ellström Per-Erik
13 Franzén Härje, sid. 129
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2.3 Motivation som drivkraft för kompetensutveckling
Detta kapitel fokuserar runt begreppet motivation och dess betydelse för individens

vilja att genomföra en aktivitet. Forskningen runt motivationsproblematiken började i

USA under 1920-30 talet, det var då fokuserat till problematiken med t.ex. frånvaro,

sjukdom, trötthet, apati, personalomsättning, låg produktion, konflikter etc.  Under

1930-talet föreslog industriforskare, att arbetet skulle göras mer varierande och

arbetet skulle ske i grupper för att ta bort känslan av isolation. Undersökningen

visade också att det hade positiva konsekvenser, när arbetet gav möjlighet till att

individerna kunde utnyttja sina kunskaper, för att få känslan av att ha presterat något

och för personlig självrespekt. 14 De teoretiker som denna studie fokuserat runt är

Maslow, Hertzberg, McClelland, och McGregor. Motivet till detta är att de är de

vanligast förekommande teoretiker när det gäller teorier om vilja och motivation.

Även om dessa i huvudsak verkade under 1940- 60-talet så används deras teorier

som utgångspunkt även bland de mer moderna teoretikerna. I arbetet har även en

teoretiker från senare tid tagits med, J Richard Hackman som har gjort en stark

koppling till motivation och utformning av arbetet som är lätt att översätta till

Försvarsmakten verksamhet.

Ordet motivation har olika betydelse i olika psykologiska skolor. Bakka och

Fivelstad (1998) anger i sin bok 4 olika generella tolkningar och indelningar av

begreppet motivation: 15

§ motivation är en gemensam beteckning för all den energi och alla de

drivkrafter eller krafter, som finns för människor (och djur).

§ motivation betyder specifika krafter, som förekommer i bestämda typer av

situationer, t.ex. arbetsmotivation, karriärmotivation, maktmotivation osv.

§ motivation är en populär gemensam beteckning på för de påverknings medel

(positiva/negativa incitament) som används i organisationer.

§ på individnivå talas det ofta om motivationssystem, motivationsmönster etc.

Man tänker sig att en bestämd individ har en karakteristisk profil när det

gäller t.ex. utbildning, arbete och karriär.

Vissa forskare har försökt att bygga deras teorier på instinkts begrepp hämtat från

biologin. Andra har byggt på behov, ”needs” ofta med en biologisk utgångspunkt,

varför behov är drivkraften för en bestämd riktning. Behavioristerna menar att det

                                                                
14 Bakka J.F och Fivelstad E,  kap. 7
15 Ibid. kap. 7
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endast skulle fokuseras på det synliga beteendet och inte spekuleras på de inre

psykiska processerna. Detta står i stark kontrast till Freud, som bara byggde sina

teorier på de inre psykiska processerna för att förklara beteende. Det finns olika

huvudinriktningar eller skolor inom ämnet arbetsutveckling. En av dessa är

motivationsskolan, som tar utgångspunkt i de mänskliga behov och deras betydelse i

samspelet mellan individen och arbetssituationen. Det är en beskrivning av ett

positivt sammanhang mellan tillfredställelsen av individens behov och användandet

av individens resurser i arbetet, det är också grundtanken i ”Human Resource”

tankegången, människan är en resurs i organisationen.

Figur 3: Motivationscirkeln16

Motivationsskolan kommer från USA och har där och i andra delar av den västliga

världen, haft en dominerande påverkan inom ämnet arbets- och organisations-

psykologin. 17 Motiv definieras som det, som stimulerar eller driver en individ att

handla på ett visst sätt. Motiven är ofta behov eller önskemål av olika slag. När ett

motiv aktiveras, dvs. när det stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst

sätt, talar man om motivation. Motivation är sålunda en drivkraft till handling i en

viss riktning och en person är motiverad när ett behov eller önskemål påverkar

handlandet i en viss riktning. Individens vilja och motivation är således en viktig

faktor för att driva individen till kompetensutveckling. Om det inte finns vilja eller

ambition för individuell kompetensutveckling, så finns ej heller några förutsättningar

                                                                
16 Petersen E, Sabroe K-E, kap. 11.
17 Ibid.,  kap. 11
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för en positiv utveckling. Om det är så att viljan finns, men att

kompetensutvecklingsförutsättningarna inte finns, då måste eventuellt

Försvarsmakten som organisation vidta åtgärder för att skapa dessa förutsättningar.

H Pers
Handbok för personaltjänst 1997 (H Pers),18 anger att grundförutsättning för en

positiv kompetensutveckling alltid är den enskildes vilja till utveckling och ansvar.

Det är främst genom egna insatser som individen utvecklas. En rätt avvägd

kompetens är nödvändig för Försvarsmakten. Det vill säga, det yttersta ansvaret för

kompetensutveckling ligger hos individen och det torde vara Försvarsmakten som

svarar för att det finns förutsättningarna och en miljö för individen att kompetens-

utvecklas i. Enligt de flesta teorier och befintlig litteratur som är relaterade till

kompetens-utveckling så är den egna viljan och motivationen en grundförutsättning

för egen kompetensutveckling.

Douglas Mc Gregor
Ett av de första ställningstaganden som måste tas vid forskning av en individs

motivation är om han/hon har en egen vilja eller ej. McGregor beskriver den

naturliga och generella mänsklighetens behov till aktivitet och arbete (teori Y).

Denna teori präglas av en mer positiv människosyn. Många verksamheter är

uppbyggda på en mer negativ uppfattning om människan, människan är lat och

ansvarslös som inte vill arbeta av fri vilja (teori X)19. Ett ställningstagande till detta

är utgångspunkten vid forskning vad gäller individens motivation.

Abraham  Maslow
Maslow var utbildad som psykolog och var i många år knuten till Brandeis

University. Han specialiserade sig där i psykoterapi (klinisk psykologi). Mest känd

för sin teori om behovshierarkin, som han publicerade i 1943, och för sin forskning

om den självförverkligande människan. Maslow var en utbrytare från de paradigmen,

som dominerade psykologien under 30-talet. Han var ej någon som tilltalades av

människobilden i behaviorismen och psykoanalysen. Som kontrast till detta talar han

om den humanistiska psykologin som en tredje kraft till de två huvudparadigmena.

Maslow tar utgångspunkten i klassificeringen av ”basic needs”, han placerar dessa

behov i en hierarkisk trappa.

                                                                
18 Försvarsmakten, ”Handbok för Försvarsmakten 1997”
19 Ibid.,  kap. 11
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Fysiologiska behov (physiological): Svält, törst, sömn, sex osv. De flesta av dessa

faktorer kan lokaliseras till kroppens organ och biokemiska processer.

Säkerhets behov (safety): Behov av säkerhet mot fysisk överbelastning, kriminalitet

etc.

Kontakt behov(social): Behovet för närkontakt genom familj och vänner.

Uppskattnings- och status behov (esteem): Människor har behov av självrespekt och

respekt för andra, behov för styrka och prestation, oavhängighet, frihet, prestige och

erkännande.

Behov av självförverkligande(self actualization): Behov av att ha möjlighet att visa

sig. Möjligheten att ”to become everything that one is capable of becoming”.

(Maslow 1943)

De hierarkiska behoven skall förstås på sådant sätt, att när ett bestämt behov är

tillfredställt, vill nya behov uppstå (”a satisfied need is not a motivator” – Maslow

1943). Det är en gradvis övergång mellan nivåerna och människan kan stanna på

olika nivåer. Maslows olika nivåer redovisas enligt nedan figur:

Figur 4: Maslows behovshierarki. 20

Maslows modell var av en mycket generell karaktär och det är svårt att översätta

behovsbegreppet operationellt.

Fredrick Herzberg
Herzberg kom med en metod som var mer operativt översättningsbar. I slutet av

1950 genomförde han en intervjuundersökning av ”middle management” i olika

typer av verksamheter. Undersökningsmaterialet blev analyserat inom följande

                                                                
20 Maslow Abraham H, sid. xix
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huvudområden: Erkännelse, prestation, möjlighet till tillväxt, befordran, lön,

mellanmänskliga förhållande, ledarskap, ansvar, firma politik, arbetsförhållanden,

arbetets innehåll, faktorer i privatlivet, status, arbetssäkerhet. Analysen visade, att

intervjupersonernas känsla av framgång var knutet till prestationer, erkännande,

ansvar, arbetets innehåll och befordran. De negativa känslorna var knutna till mer

generella förhållanden i verksamheterna, politik, generella arbetsförhållanden etc.

Herzberg drog slutsatsen, att det finns två slags faktorer i arbetssituationen:

Hygienfaktorer (förebyggande) och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna påverkar

graden av otillfredsställelse (från otillfredsställd till inte otillfredsställd) – men kan

inte utlösa motivation. Exempel på hygienfaktorer är företags politik, administration,

ledarskap, lön, mellan mänskliga relationer och arbetsförhållanden.

Motivationsfaktorerna påverkar graden av tillfredställelse (varierar från inte

otillfredsställd till tillfredställd). Exempel på motivationsfaktorer är prestation,

erkännande, självständigt arbete, ansvar och avancemang. Herzbergs teori är enkel

och operativt översättningsbar – den har ett praktiskt innehåll om vad ledarskapet bör

satsa på innanför motivationsområdet. Tudelningen av motiverande faktorer och ej

motiverande faktorer är dock problematisk. Övergången mellan de olika nivåerna är

med allra största sannolikhet glidande och flera av hygienfaktorerna kan ha en

motiverande effekt. Lön som motivations höjare, har bland annat varit ett område

som omtvistats.

Enligt författaren finns många liknelser mellan Maslow och Herzberg som ovan

redovisats. Maslows teori var ett brott med den tidigare mycket auktoritära synen på

ledarskapet. Teorin gav god grund till att fortsätta diskutera hur människors liv kan

göras mer meningsfyllt. Herzbergs teori gav det verktyg som krävdes för att kunna

använda det operativt i arbetet. Andra likheter som går att finna mellan Herzberg och

Maslow. Det ena är människouppfattningen, båda uppfattar människan som

självrealiserande. Människans grundläggande behov är universella och medfödda. De

utgår båda från en positiv människosyn. Herzbergs modell för motivationsfaktorer,

inrymmer i stora drag de översta behoven i Maslows behovshierarki. Hygienfaktorer

täcker de nedersta behoven i pyramiden. Det finns även skillnader mellan de olika

modellerna. Maslow menar att alla behoven kan vara motiverande medan Herzberg

skiljer på motivationsfaktorer från hygienfaktorer. Maslow menar, att underliggande

behov skall täckas först innan högre behov är motiverande, detta innebär att det är

mycket svårt att uppnå de självförverkligande behoven. Herzberg anser att
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motivations-faktorerna kan fungera även om hygienfaktorerna inte är helt uppfyllda.

Herzbergs modell är statisk, behov förändras inte och hygienfaktorer flyttar inte över

till motivationsfaktorer och människan ändrar inte sitt behovsmönster genom livet.

Maslow menar däremot, att människan befinner sig på olika trappsteg i pyramiden

under livet. Människan vill därför reagera olika på olika behov genom livet21. Denna

betraktelse är intressant i samband med viljan till kompetensutveckling. Hur ser

denna skillnad ut över en individs yrkesverksamma liv? Vad driver människan till

kompetensutveckling under livets olika skeden?

David McClelland

David McClelland (1969) har studerat de faktorer som gör att människor företar sig

saker. Framför allt har McClelland intresserat sig för entreprenörskap, han särskiljer

tre olika motiv som driver människor att företa sig något: 22

• Kontaktmotivet

• Maktmotivet

• Prestationsmotivet

Det som i första hand påverkar entreprenören är maktmotivet och prestationsmotivet.

Entreprenören vill ha inflytande, påverka omgivningen och vara i centrum. Det han

presterar skall vara det bästa samtidigt som han gärna arbetar under viss risk. Han

vill snabbt ha svar på vilka resultat agerandet ger. Dessa motiv måste sedan omsättas

och visas i tankar, känslor och handlingar. Entreprenören tänker hela tiden i

möjligheter, men är samtidigt också medveten om hinder. Entreprenörens känslor är

övervägande positiva och han är inte rädd för att misslyckas. Tankarna och känslorna

omsätts sedan i handlingar. Detta skiljer entreprenören från andra människor. de kan

mycket väl tänka som entreprenörer men vågar inte omsätta sina tankar i praktiken.

J. Richard Hackman
Den amerikanske teoretikern har formulerat en modell och ett antal analyser som fick

genomslag i den internationella litteraturen (Hackman & Oldham 1980). Hans studier

och resultat kretsade runt jobbets utformning och dess koppling till motivation.

Många undersökningar har visat att människan ej arbetar effektivt med förenklade

                                                                
21 Christiansen C, Jepsen P.R, Skriver H.J och Staunstrup E,  kap. 4
22 Bruzelius Lars H, Skärvad Per-Hugo,  sid. 291
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och rutinpräglade arbeten. Hackman arbetade i huvudsak med ”job-design”, och han

lägger vikt på 5 faktorer. 23

1) Arbetets krav till olika färdigheter (skill variety).

Graden av variation i arbetsprocessen som kräver olika färdigheter och talange.

Ett arbete som kräver olika färdigheter, vill på psykologisk grund också upplevas

meningsfyllt.

2) Uppgiftens identitet (task identity).

I vilken grad kräver jobbet, att medarbetaren färdig gör ett helt arbetsmoment,

från start till slut, med ett synligt resultat.

3) Uppgiftens betydelse (task significanse)

I vilken grad som arbetet påverkar andra i organisationen eller i samhället.

Arbetet upplevs som viktigt, om det har konkret påverkan på andra människors

situation och behov.

4) Arbetets autonomi

I vilken grad är arbetet är avhängigt av andra valmöjligheter, när det gäller att

planlägga arbetet och besluta hur det skall genomföras. Arbetsfrihet.

5) Feedback i jobbet.

I vilken grad arbetet som krävs också ger medarbetaren en direkt och klar

information om verkningarna av den arbetsinsats som genomförts. Dvs. om ett

synligt resultat direkt kan kopplas till egen insats. Feedback om själva jobbet ex.

data om mängd eller kvalitet av det man gör.

Hackman relaterar dessa egenskaper till motivation:

§ att man upplever sitt arbete som mer eller mindre meningsfyllt (de 3

första egenskaperna enligt ovan).

§ att man upplever ansvar för arbetsresultatet.

§ att man får kunskap om resultatet av arbetet.

2.4 Kompetens som begrepp.
I denna del kommer begreppet kompetens och kompetensutveckling att beröras.

Detta görs genom att redovisa ett stort antal olika definitioner för att åskådliggöra

bredden och problematiken med definitionen. Kompetens och kompetensutveckling

är nyckelbegrepp i denna studie. I detta kapitlets avslutande del berörs ett antal

                                                                
23 Bakka J.F och Fivelstad E, sid. 177



Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning
ChP 99-01 19 100: 1042
Mikael Wassdahl 2001-06-28 Sida 24 (67)

kompetensutvecklingsformer som har legat till grund för enkätundersökningen och

forskningsresultat.

Kompetens och kompetensutveckling har blivit ett allt mer intressant och aktuellt

ämne. Det kan dock vara svårt att definiera begreppen kompetens och

kompetensutveckling vilket återspeglar sig i forskningen. Att ämnet är intressant,

både inom den civila sektorn och inom den offentliga sektorn, präglas av en aldrig

sinande ström av nya publikationer och artiklar om hur kompetensutveckling skall

genomföras och dess innebörd. Inom kompetensutvecklingsbranschen finns det

dessutom ett stort antal konsulter och företag som profiterar på begreppet.

Försvarsmaktens behov av kompetensutveckling i sig är inget undantag och

kompetensfrågan har blivit allt mer aktuellt. Organisationsförändringar och

omstruktureringar har inneburit att verksamhetsvillkoren för individen och för

organisationen förändrats och kraven lika så. Det som är intressant och utmanande är

hur man i praktiken skall kunna bibehålla kompetensen och kompetensutveckla sin

personal under hela individens livslängd, ett livslångt lärande? Detta kan förefalla

som en självklarhet, att kompetensutveckling är något som skall ske under hela

individens yrkesverksamma liv, men verkligheten kan te sig annorlunda när man

studerar det närmare. I dagsläget är officersyrket ett livstidsyrke så som

befordringssystemet och utbildningssystem är upplagt. I dagsläget ser det ej heller ut

som om det skulle finnas alternativa lösningar. Det torde därför ligga i

Försvarsmaktens intresse och ansvar att få ut det mesta möjliga av sin personal och

få avkastning på sitt humankapital intill individen nått pensionsålder eller att

ingångna kontrakt utgått. Försvarsmakten måste därför svara för att det finns

kompetensutvecklingsförutsättningar för individen under hela den yrkesverksamma

perioden. Det är ett ansvar, dels gentemot individen, men också mot organisationen.

Strävan måste vara att utveckla den egna organisationen och därigenom följa en

föränderlig omvärld och utveckling. En bibehållen kompetens och utebliven

utveckling är det samma som en degenerering av kompetensen.
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Kompetensnivå Kompetensbredd

Tiden

Figur 5: Kompetenskraven och deras utveckling över tiden för en hypotetisk arbetsuppgift. 24

En av de första problem som uppstår vid en studie av kompetens och kompetens-

utveckling är själva innebörden av begreppet kompetens.

Siv Thier beskriver i sin bok, Det pedagogiska ledarskapet 1994;

”Det är ingen lätt uppgift att definiera vad kompetens är då ingen samstämmighet

eller enighet råder.”25

Kompetensbehovsutredningen (KBU) tar upp mycket från Axelssons modell för

beskrivning av kompetens. Axelsson utvidgar i kompetensbegreppet genom att även

innefatta företagets kompetens och vidgar därmed kompetensbegreppet ytterligare.

                                                                
24 Statens offentliga utredning, SOU 2001:107, sid 6
25 Their Siv, sid 55
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A Inre faktorer
-Affärs idé
-P r o d u k t
-T e k n o l o g i
-Organ i sa t ion
-Resurser
-Personal

B Yttre  fak torer
-Marknad  m e d  kunder  o c h
konkur ren te r
-Social t  system
-Tekno log i sk  miljö
-A r b e t s m a r k n a d
-Utbi ldningssys tem

Företagets  s i tuat ion   Företagets  ” förmåga”
A. Ind iv idkompetens D v s . använda el ler
användbara  kunskaper ,  färdigheter ,
egenskaper  på individnivå

-Psykomoto r i ska*
-Kogn i t iva*
-Affektiva*
-Sociala

B . Före tagskompe tens , dvs a n v ä n d a eller
användbara  fö rmågor  p å  företagsnivå

-FOU,  ” laborator iemässig” kunskap
-Koncept ,  rutiner, procedurer
-Lärförmåga
-Individburna kunskaper

       Kompetensbehovsdr iva re

B e h o v  av u t v e c k l i n g s k o m p e t e n s   Kompetensutveck l ingsbehov
H u r  skapa  ö n s k a d kompe tens?                               Vad  behövs?
-Utveck l ingskompetens                                            -Typ a v  kompetensförsör jn ing
-Förändr ingskompetens                                            -Typ a v  kompetensutveckl ing

Figur 6: 26 Axelssons analysmodell. Pilarna står för samverkan mellan de olika delarna.

*Psykomotorisk =  Vår förmåga att med mentala processer styra våra handlingar,

d.v.s. om vi klarar att göra det vi avser att göra. Återspegling av känslolivet i mimik,

gester och kroppshållning.

 *Kognitiva = Intellektuella, kunskapsmässiga. Från allt som hör till intellektet och

kunskapslivet, till allt som har att göra med inhämtande och användande av kunskap;

varseblivningar, tänkande, inlärning och minne.

 *Affektiva = Känslomässiga

 Begreppet kompetens har således flera dimensioner, dels ur ett företags perspektiv

men även ett individperspektiv.

Försvarsmakten
Försvarsmaktens definition av kompetens och kompetensutveckling lyder;

”Kompetens är ett uttryck för skicklighet och behörighet, ett mått på individens

kunskaper, färdigheter, duglighet och vilja att lösa sina förelagda uppgifter. För att

kunna möta nya situationer och nya krav måste individens kompetens ständigt

vidareutvecklas och förnyas. Med kompetensutveckling avses åtgärder för utveckling

och nyförvärv av kunskaper, färdigheter och attityder som dels ligger i linje med den

anställdes förutsättningar, intressen och ambitioner, dels ger den anställde

nödvändiga kvalifikationer för nuvarande och framtida arbetsuppgifter.

                                                                
 26 Axelsson Björn, sid. 18
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Kompetensutveckling syftar ytterst till att upprätt hålla en hög personalkompetens

som Försvarsmaktens behov kräver och som den enskildes förutsättningar

medger.”27

Handbok för personaltjänst 97 anger även;

”En grundförutsättning för en positiv kompetensutveckling är alltid den enskildes

vilja till utveckling och ansvar.”28

 I H Pers 97 anges ett antal olika metoder för kompetensutveckling, men oavsett

vilken metod man anger, så talar H Pers 1997 tydligt om betydelsen av individens

egna intresse, vilja, ambitioner för kompetensutveckling. Det är många faktorer som

påverkar en människas möjligheter till kompetensutveckling. Dels så är det

individens egna sociala utveckling och vilja till utveckling men även organisationens

utveckling och utvecklingsmöjligheter. Strävan bör vara att på bästa sätt få valuta på

redan investerad kompetens och kompetensutveckling, både ur ett ekonomiskt

perspektiv och ett kunskapsperspektiv, dvs. ta tillvara på investerat humankapital i

organisationen.

Kompetensbehovsutredningen
 Kompetensbehovsutredningen (KBU) skriver:

 ”Kompetens är så omfattande att det knappast är meningsfullt att formulera en strikt

definition. I KBU behöver kompetens användas för att dels ange behörighet för viss

befattning, dels beskriva önskvärd/efterfrågad förmåga (kvalitet och kvantitet) i vissa

situationer, inom förband eller – på försvarsmaktsnivå – för att lösa uppgifter.” 29

KBU hänvisar också till Pedagogiska grunders fem kompetensdimensioner:

                                                                
27 Försvarsmakten, sid. 5:1
28 Ibid. sid. 5:2
 29 KBU (HÖGKVARTERET 1999 03 29)



Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning
ChP 99-01 19 100: 1042
Mikael Wassdahl 2001-06-28 Sida 28 (67)

Individen
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Föreskriven
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Figur 7: Pedagogiska grunder - fem kompetensdimensioner. 30

 Alla dessa modeller utgår från individen, d.v.s. de har ett individfokus. Utvecklingen

kan sägas ha gått mot att se individens kompetens ur ett vidare perspektiv, där fler

faktorer räknas in. KBU tar även upp mycket från Axelsson. 31  Axelsson utvidgar i

analysmodellen kompetens till att även innefatta företagets kompetens och vidgar

därmed kompetensbegreppet ytterligare.

Siv Thier
Siv Their, doktor i vuxenpedagogik och arbetslivsforskare vid Helsingfors

universitet, författare till ”Det pedagogiska ledarskapet”. Hon har med stöd av

Forslin, Thulestedt (1993), Grönroos (1983), Karlöf (1988), gjort en indelning i

kompetensområden. Dessa delar hon in i följande dimensioner och beskriver

kompetens på följande sätt. Kompetens är en mångfald av färdigheter eller

förmågor.32

Kognitiv kompetens.

Olika yrken och roller förutsätter ett visst mått av kunskap och färdigheter. Det kan

vara fråga om baskompetens, om teoretiska och praktiska kunskaper, fördjupade eller

specialistkunskaper, kännedom om olika tekniker etc. Också processkunskap,

vetenskaplig och filosofisk kunskap kan inkluderas, då förmågan att t.ex. analysera

och lösa problem kan ingå i den kognitiva kompetensen.

                                                                
 30 Försvarsmakten, ”Utbildningsreglemente Pedagogiska grunder”
 31 Axelsson Björn, sid. 18
32 Their Siv, sid. 61.
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Affektiv kompetens.

Denna känslomässigt styrda dimension betonar t.ex. vilja och uthållighet,

förändrings- och riskbenägenhet, stresstålighet, tålamod, hur motgångar hanteras.

Den affektiva kompetensen inkluderar tillika åsikter, attityder och känsla av värde i

och respekt för det verksamhetsområde och det arbete vederbörande är engagerad i.

Dimensionen självupplevd och verkligen kompetens aktualiseras genom den

affektiva kompetensuppfattningen.

Social kompetens.

Med social kompetens avses förmågan att samarbeta och samverka med andra

människor – ett mått på t.ex. människokunskapen och på hjärtats intelligens.

Kompetensen mäts i t.ex. förmågan att lyssna, att ge efter och att stå på sig, att

argumentera, kommunicera och leda så att – om den sociala kompetensen är hög –

klimatet i den sociala verkligheten inte tar skada utan snarare förbättras.

Personlighetsbaserad kompetens.

Personlighetsdrag och personlighetsbaserade faktorer kan sägas utgöra en

förutsättning för den sociala kompetensen, liksom också människokunskapen.

Förmågan till samspel med andra har stark anknytning till personlighetsdrag såsom

uppfattning om och syn på andra, på självet, självförtroendet och upplevelse av värde

i den roll andra eller man själv har. En låg personlighetsbaserad kompetens kan

hämma också den kognitiva kompetensen, varvid kunskapen blir tyst eller dold.

Psykomotorisk kompetens.

Denna kompetensdimension – t.ex. fingerfärdighet och reaktionssnabbhet – kunde

lika väl benämnas handens intelligens, då den betonar olika perceptuella och

manuella färdigheter som utgör kompetensfaktorer i t.ex. kirurgens och tandläkarens

arbete lika väl som inom t.ex. hantverk och slöjd. Många skulle säkert här tala om en

talang, om en begåvningsfaktor, som man antingen har eller inte har och därför

svårligen kan läras ut fullständigt.

Kreativ kompetens.

Härmed avses förmågan att se det som inte syns, att kunna fantisera, gestalta och

föreställa sig alternativ och möjligheter, att skapa bilder och visioner. Den kreativa

kompetensen syns i det konstnärliga arbetet men kan också skönjas i andra slag av

verksamhet. Kunskapsmässigt avses med den kreativa kompetensen förmågan att

inte endast reproducera det som redan är känt som alternativa konklusioner utan
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tillika förmågan at producera nya synsätt, spännande och annorlunda slutledningar

och lösningar.

Pedagogisk / kommunikativ kompetens.

Bakom denna kompetensdimension, som innebär förmågan att forma, förmedla och

mottaga budskap, döljer sig utan tvekan kunskapssynen och människosynen; vilken

innebörd och betydelse har kunskapen för verksamheten och i vilken mån uppfattas

människan som förmågan att lära och att utvecklas. Utan en öppen kunskapssyn och

en positiv människosyn står den pedagogisk/kommunikativa dimensionen lågt på

graderingsskalan. Rollupplevelsen påverkar också denna aspekt, som hänför sig till

förmågan att forma, förmedla och mottaga budskap, att kommunicera.

Administrativ kompetens.

Förmågan att administrera, planera, strukturera och organisera.

Strategisk kompetens.

Med strategisk kompetens förstås förmågan att differentiera, definiera och prioritera

val av linje och åtgärder för beslut, framgång och goda resultat. Strategisk färdighet

förklaras ofta som förmågan att på framsynthet och förmågan att beakta olika

faktorer i omgivningen och i organisationen samt att kunna förutse deras inverkan på

verksamheten. Strategisk kompetens innefattar tillika riskbenägenhet i någon mån, då

åtgärder och beslut i strategisk bemärkelse har framtidsanknytning och följderna är

svåra att förutse.

Simultankapacitet.

Förmåga att arbeta med flera frågeställningar och uppgifter av olika slag på samma

gång. Denna kompetensdimension förväntas ofta av t.ex. receptionister, sekreterare

och personer i växeln.

Magnus Anttila
Magnus Antilla, konsult i INDEA Competence AB, beskriver kompetens i boken

”Kompetensförsörjning” på följande sätt:

– Han använder kompetensbegreppet med utgångspunkt i den allmänna

definitionen i kompetensutredningen (Delrapport SOU 1991:56)

”Kompetens som förmågan att klara av de olika krav som ställs i en viss situation

i en viss verksamhet.”33

                                                                
33 Antilla Magnus,  sid. 64
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Han betonar vidare att de många definitioner som används idag är så specifika att

de brister i flexibilitet. Han fokuserar till den praktiska tillämpningen av

begreppet kompetens i kompetensförsörjning Magnus Antilla gör en indelning av

begreppet kompetens i två dimensioner, formell kompetens och funktionella

kompetens.

Formell kompetens:

− Är "absolut, antingen har man
kompetens eller så har man det inte.”

− Utvecklas stegvis. Man behåller sin
kompetens till det att man via
utbildning eller annat höjer den.

− Kan i allmänhet inte sänkas, om man
inte gör något stort misstag

− Är lätt att mäta
− Kan man ha utan att ha funktionella

kompetens
− Är nödvändig och viktig

Funktionell kompetens.

− Är en relativ förmåga att utföra en
specifik uppgift

− Utvecklas gradvis i och med att man
ställs inför likartade och nya problem

− Kan försämras om förutsättningarna
för lösandet av uppgiften förändras

− Är svår att mäta
− Kan man ha utan att ha formell

kompetens
− Är helt avgörande

Figur 8: Formell kompetens och funktionell kompetens34

Det som är intressant med Anttila, är att han som många andra, trycker på

problematiken med att definiera begreppet kompetens beroende på hur det skall

användas. Anttila anger därför även en förenklad form på definitionen som ett

exempel på spektra av dess enkelhet och/eller komplexitet,

”-förmågan att lösa en uppgift.”35

Björn Axelsson

Björn Axelsson, docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet, som skrivit

”Kompetens för konkurrenskraft” beskriver kompetens på följande sätt: 36

- Kompetens beskrivs ur flera perspektiv och nivåer. Kompetens är inte bara något

som finns hos individen och som individen bär med sig när hon eller han går

vidare till en annan organisation. Kompetens beror av många olika förhållanden

och påverkas av flera olika faktorer. Axelssons modell över kompetens beskriver

kompetens i organisationen och vad som påverkar den. Denna påverkan indelas i

organisationens situation och dess förmåga. Organisationens situation består av

yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna är sådana som organisationen inte kan

råda över direkt men som också påverkar organisationens och individens

                                                                
34 Ibid., sid. 56
35 Ibid., sid. 64
36 Axelsson Björn, sid. 18.
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kompetens och dess utveckling. De inre faktorerna är sådana som organisationen

själv kan påverka och ta fram. Utformningen av dessa är oerhört viktiga för om

organisationen skall bli effektiv eller inte och kunna tillvarata individens och

organisationens kompetens.

- Ett exempel på en yttre faktor är tex. konkurrens, exempel på inre faktorer är

yrkeskompetens, social kompetens (pedagogisk förmåga, samarbetsförmåga och

öppenhet för förändring) och breddkompetens (erfarenheter som inte används

dagligen men som är en tillgång för tex. flexibilitet).

Kerstin Keen
Kerstin Keen, med erfarenhet av personaltjänst på VOLVO, beskriver kompetens

utifrån handen. Denna definition gör en gruppindelning av olika kompetensområden

till ett sammantaget kompetensbegrepp. Definitionen har använts av

Försvarsmaktens projekt ”Kompetens i Centrum” enligt bilden nedan.

M o t i v a t i o n
F y s i s k  o c h  p s y k i s k  e n e r g i

V i l j a  g ö r a
A n s e  r i k t i g t
T a  a n s v a r

S o c i a l  f ö r m å g a
K o n t a k t n ä t
I n f l y t a n d e

L ä r a  a v  m i s s t a g
o c h  f r a m g å n gV e t a  f a k t a

K u n n a  m e t o d e r
S e  s a m m a n h a n g

K u n n a  g ö r a
K u n n a  h a n t e r a

v e r k t y g

Figur 9: Kompetenshanden37

Odd Nordhaug, Henrik Holt Larsen, Bente Öhrström
Odd Nordhaug (professor Norges Handelshögskola), Henrik Holt Larsen (professor

vid Handelshögskolan i Köpenhamn), och Bente Öhrström (konsulent) anser att

kompetensutveckling omfattar alla de program och aktiviteter, som organisationer

genomför med målsättning att utveckla de anställdas vetande, kunskaper och

färdigheter, samt all den oformella inlärning som sker genom själva arbetet38. Även

de anser att kompetens och kompetensutveckling är mycket omfattande och spänner

                                                                
37 Försvarsmakten, ”Kompetens i centrum”, kap. 5
38 Nordhaug Odd, Larsen Henrik Holt, Öhrström Bente , sid. 232.
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över många ämnesområden. Dessa representerar ännu en av många i raden författare

som beskriver problematiken med definitionen.

Johnny Alm
Författaren, forskaren och nätverkskonsulten Johnny Alm, beskriver begreppet

kompetens och definierar fyra byggstenar i detta begrepp:39

• kunskaper (att äga en teoretisk eller praktisk insikt/förståelse)

• färdigheter (att kunna agera i den situation man befinner sig i)

• erfarenheter (att ha lagrade erfarenheter som bildar grund för handlingar)

• egenskaper (att "vara" på ett visst sätt)

Figur 10: Kompetensens fyra byggstenar40

Modellen visar genom pilarna de olika delkomponenternas inneboende relation och

dynamik. Om man utvecklar en erfarenhet skapas också modeller för handling i form

av färdigheter, lär man sig något får man i bästa fall med sig en färdighet och

egenskaper som man har ger färdigheter eller minskar handlingsbenägenheten

Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad
De beskriver kompetens så som att;

”Kompetens är en förutsättning för att klara en viss uppgift, men till kompetens och

de andra egenskaperna krävs också personlig motivation och ett engagemang.” 41

Detta är en av de mer enkla förklaringar på begreppet kompetens.

                                                                
39 Alm Johnny
40 Ibid.
41 Bruzelius Lars H. Skärvad Per-Hugo och Studentlitteratur 1974, sid. 276
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Thommy Haglund, Leif Ögård

Thommy Haglund och Leif Ögård definierar kompetensbegreppet genom att dela in

kompetens i tre kompetensområden enligt nedan.

Figur 11: Haglund, Ögård modell av kompetensbegreppet. 42

Begreppsförklaringen trycker på att de olika kompetensområdena är beroende av den

miljö för lärande, utveckling och växande som skapas, "miljön för

kompetensutveckling". Detta begrepp står för värderingar, attityder, tankar, planer

och det beteende som ledningen och övriga medarbetare har när det gäller kompetens

och kompetensutveckling. Det är således en rad faktorer på individ-, grupp-

respektive organisationsnivå som påverkar lärandet. De olika kompetensområdena

definieras enligt nedan.

Lärande kompetens, definieras som individens förmåga att inhämta, bearbeta samt

lagra data och därefter omedvetet eller medvetet använda data.

Relationskompetens, definieras som organisationen och individernas förmåga att

kunna

− komma överens om inriktning och mål för verksamheten,

− samarbeta för att uppnå de uppsatta målen,

− kommunicera med varandra på ett sätt som stöder och utvecklar individen,

samarbetet och verksamheten över huvudtaget,

− förstå sin egen roll i helheten och ha inriktningen att utveckla denna till både sin

egen och företagets fromma,

− förstå sig själv och det egna beteendets inverkan på relationerna och samarbete

med andra,

− förstå andras beteende genom att kunna sätta sig in i deras situation, dvs. empati.

Kompetensutvecklande
miljö

Lärande
kompetens

Yrkes-
kompetens

Relations
kompetens
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Yrkeskompetens, definieras som den specialistkunskap och den förmåga som behövs

för att genomföra en speciell arbetsuppgift. Denna varierar från individ till individ.

Haglunds och Ögårds definition av kompetens berör ej vilja och motivation som en

viktig faktor för kompetens och kompetensutveckling. Vad de däremot talar om är att

en påverkan av individernas attityder i organisationen måste genomföras för

möjliggöra en effektiv kompetensutveckling.

Jörgen Hansson
Författaren och konsulten Jörgen Hansson (1988) indelar kompetens i ett vidare

begrepp än bara kunskap. Han delar in kompetens i 5 delar:43

− Kunskaper (veta - fakta, kunna - metoder)

− Färdigheter (kunna göra)

− Erfarenheter, perspektiv (referensram - lära av misstag och framgång)

− Värderingar, attityder (vilja att dela grundläggande synsätt)

− Kontakter, kontaktnät (kunna påverka andra, bygga relationer, bygga och

underhålla nätverk)

Hanssons beskrivning är tagen från Karin Keen och kompetenshanden för att

definiera vad kompetens är. Hansson skriver också att kompetens är medvetet eller

omedvetet förvärvade kunskaper, färdigheter etc. Kompetens beskriver vad

medarbetare kan göra men inte nödvändigtvis vad de gör. Kompetens är en

förutsättning för att klara av en situation, att genomföra en åtgärd eller att uppnå ett

önskvärt resultat.

Svän Ohlson, Axel Targama
Svän Ohlson (socionom) och Axel Targama (dr i ekonomi) använder kortfattat

följande begrepp i sin beskrivning av kompetens:44

- Kunskaper (kunna, veta fakta och utnyttjandet av detta)

- Färdigheter (kunna tillämpa det man vet och kan, det kan vara manuell

fingerfärdighet eller motoriska förmågor.) Det kan också vara sociala färdigheter,

kunna förhandla, hålla föredragning etc. Detta kräver övning och träning - det

räcker ej med ett teoretiskt vetande.

- Perspektiv och referensram (förmåga att sätta saker i ett sammanhang)

                                                                                                                                                                                       
42 Haglund Thommy och Ögård Leif,  sid. 39
43 Hansson Jörgen, sid. 69-71
44 Ohlson Svän, Targama Axel, sid. 24
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- Mentalitet (inställning till uppgiften, värderingar, attityder.) Samlingsnamn för

begreppet är emotionella kopplingar och förhållningssättet till dessa)

- Kontaktnät (relationer till aktörer och individer)

Den definition som Ohlson och Targama använder sig av täcker både organisationens

och individens kompetens under samma begrepp. Detta gör det ibland svårt att skilja

på de "hårda och mjuka" förklaringarna på begreppet och deras betydelse för

organisation och individ. Det finns många likheter i denna definition och med

Kerstin Keens begrepp för kompetens.

2.5 Kompetensutvecklingsformer

För att höja sin kompetens inom olika områden utnyttjas ett antal olika medel och

metoder för att genomföra detta. Försvarsmakten anger följande former för

kompetensutveckling av personalen samt de förutsättningar som gäller.45

Arbetsrotation.

Anges som en viktig del i utvecklingen av Försvarsmakten och för dess medarbetares

kompetensutveckling är att man kan kombinera utbildning med praktiskt tjänstgöring

över tiden. Komplexiteten i Försvarsmakten som organisation kräver träning inom

olika organisationer, både inom och utanför Försvarsmakten, på olika nivåer och

befattningar. Det är särskilt viktigt för högre chefsbefattningar. Denna

kompetensutveckling kräver ofta att medarbetaren kan behöva flytta inom och

utanför landet.

Utveckling av ledarrollen.

Nya krav ställs på Försvarsmaktens personalförsörjning på en konkurrentutsatt

marknad. De nya kraven innebär att ledarrollen måste sättas i centrum. Problem av

skilda slag har i regel inte endast en lösning och ledaren måste därför kunna byta

perspektiv och se problemen från olika håll. Detta kan bland annat tillgodoses genom

att personal från olika grupper och olika kön görs delaktiga i beslutsprocessen.

Författaren tolkar detta som att var individ måste vara beredd att jobba i en

mångkulturell miljö med stor delaktighet utifrån för att utvecklas.

Praktisk tjänstgöring.

Den praktiska tjänstgöringen är en del av individens kompetensutveckling. Att

tjänstgöra som lärare vid skolor, skolförband eller tjänstgöra inom internationell

verksamhet skall vara ett naturligt inslag i den praktiska tjänstgöringen. Sådan

                                                                
45 Försvarsmakten, ”H Pers”, reviderat kap. 4
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tjänstgöring skall vara meriterande för vidare utveckling och befordran. Författaren

tolkar detta som ”on the job training”, dvs. lära genom det dagliga arbetet.

Mentorskap.

Bedriva kunskaps- och erfarenhetsöverföring genom dialog, lära av varandra för

såväl professionell som personlig utveckling samt lära i det dagliga arbetet för att nå

definierade verksamhetsmål. Mentorskap är särskilt viktig för nya chefer i deras

första tjänstgöring på högre chefsbefattningar.

Utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal utgör en viktig del för den individuella kompetensutvecklingen

och ger möjlighet till en ömsesidig feedback. En kontinuerlig kontakt och intresse för

medarbetarna lägger en god grund för ett samtal byggt på en dialog mellan

individualplaneringsansvarig chef och medarbetare. Utvecklingssamtalet skall

innehålla planering av medarbetarens utveckling (individualplan) och uppföljning av

hans/hennes prestationer. Framtida tjänstgöring och utbildning skall diskuteras och

därefter planeras in i en femårig individualplan. Utvecklingssamtalet är således ett

instrument för att medvetandegöra prestationer föra att individen skall utvecklas i

”rätt” riktning, en formaliserad reflektion på genomförd prestation. Vitsordet utgör

således en viktig del i utvecklingen av medarbetarens kompetensutveckling.

Arbetsplatsträffar.

Arbetsplatsträffar har en viktig roll i kompetensanalysarbetet. Arbetsplatsträffar

behandlar HUR och VARFÖR arbetsuppgifterna skall lösas och skiljer sig

därigenom från informationsmöten, vilka behandlar VAD som skall göras.

Författaren uppfattar även detta forum som en viktig del för kompetensutveckling,

dvs. reflektion och medvetandegörande av vad som skall utvecklas är även det en

form för kompetensutveckling.

Utbildning.

Försvarsmaktens utbildningssystem bygger på möjligheterna att kunna utveckla och

anpassa personalens kompetens till de förmågor som efterfrågas av statsmakterna.

Det är genom ett system för utveckling av Försvarsmaktens personal som bygger på

en bred grundläggande kompetens med flexibla utvecklingsmöjligheter som denne

efterfrågan skall mötas. De utbildningsprogram som bedrivs idag är

yrkesofficersprogrammet, reservofficersprogrammet, taktiska programmet,

stabsprogrammet, chefsprogrammet och fackprogrammet. Författaren tolkar



Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning
ChP 99-01 19 100: 1042
Mikael Wassdahl 2001-06-28 Sida 38 (67)

utbildningen således till en formell utbildning över längre tid. Inom varje program

genomförs ett antal olika kurser som är en del av utbildningen.

Studietjänstgöring.

Syftar till att ge anställd personal sådan vidgad kunskap om och förståelse för andra

verksamhetsområden inom Försvarsmakten, som är av betydelse för vederbörandes

fortsatta tjänstgöring i befattningar inom grund och/eller insatsorganisationen.

Studietjänstgöring förläggs företrädesvis till förbandsövningar och större stabs- och

fälttjänstövningar. Avsändande förbandschef planerar studietjänstgöring i samråd

med lämplig mottagande förband eller skola. Författaren tolkar studietjänstgöring

som praktiktjänstgöring på befattning som skall komma till nytta i individens

fortsatta värv.

Utvecklingstjänstgöring.

Innebär att anställda inom Försvarsmakten har möjlighet att under en begränsad tid

tjänstgöra vid ett annat förband inom Försvarsmakten, eller vid en annan myndighet,

organisation eller företag i Sverige eller utomlands, med bibehållen anställning inom

Försvarsmakten. Denna form syftar främst till att utveckla och bredda den

individuella kompetensen, men den skall även bidra till ett utökat samarbete mellan

berörda organisationer dvs. ett utökat nätverk för individ och organisation.

Författaren tolkar denna form som med dubbla syften.

Enskilda studier.

Försvarsmakten skall stimulera all personal att skaffa sig särskilda kunskaper inom

flera områden, bl.a. för att tillgodose Försvarsmaktens behov av specialistkompetens.

Dessa studier sker normalt på fritiden exempelvis i form av distansundervisning, men

om särskilda behov/skäl finns kan de bedrivas på tjänstetid. Författaren tolkar att

språkutbildning som faller utanför de formella utbildningarna, är en form för

enskilda studier där Försvarsmakten uppmuntrar språkstudier i form av kursavgifter

och litteratur.

Utlandstjänstgöring/utlandsutbildning.

Innebär tjänstgöra utomlands inom ramen för uppdrag från Högkvarteret

grundorganisationsavdelningen. Utbildningen syftar till att utbyta erfarenheter som är

till gagn för Försvarsmakten.

Ovan angivna kompetensutvecklingsformer är utvecklade utifrån reviderat kapitel 4 i

Handbok Personaltjänst. En utveckling av de olika formerna för kompetens-

utveckling anser författaren skulle ge en breddad syn på andra former för



Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning
ChP 99-01 19 100: 1042
Mikael Wassdahl 2001-06-28 Sida 39 (67)

kompetensutveckling som trots allt yrket medger på olika befattningar och olika

nivåer.

Ovan har angivits ett stort antal kompetensutvecklingsformer. Osswald redovisar i

sin studie en utveckling av kompetensutvecklingsformer med som ger en ännu mer

breddad syn på kompetensutveckling och dess olika former.46

Arbetsrotation

Arbetsrotation innebär vanligtvis att byta arbete och arbetsuppgifter, att rotera mellan

flera olika jobb. För att det skall vara utvecklande bör det nya jobbet ha andra krav

på färdigheter än det tidigare. Att bara rotera mellan likartade jobb är inte särskilt

utvecklande. Arbetsrotation bör innebära nya, utmanande, motivations höjande och

stimulerande uppgifter. Att rotera mellan likartade och lika ”tråkiga” jobb kan

innebära att motivation och lärande blir regressivt. Arbetsrotation kan göras mer eller

mindre ofta och med flera olika syften. Syften kan vara arbetsvidgning,

arbetsberikning eller nylärande.

On the job learning/training

Det som individen lär sig i det dagliga arbetet, medvetet eller omedvetet. Ofta behövs

det reflektion för att medvetandegöra vad som individen har lärt sig i sitt arbete.

Erfarenheter

Erfarenheter är i professionella yrkesgrupper särskilt viktigt för lärandet, både för

individen, gruppen och organisation. Spridning av erfarenheter är synnerligen viktigt

i organisationer för att kunna utveckla andra delar av organisationen. Med detta

menar jag inte bara erfarenheter som är kopplade direkt till professionen t.ex.

taktiska erfarenheter för taktikutveckling, utan även administrativa erfarenheter och

erfarenheter inom många andra områden så som ledarskap, projektledning,

kundkontakter, budgetering mm. Dessa behövs för att utveckla alla delar och

verksamheter inom organisationen. Att definiera, implementera och ständigt utveckla

en ”best practice” i organisationen kräver tillgång på erfarenheter. Hantering av

erfarenheter och spridning av dessa är en förutsättning för införandet av en lärande

organisation.

Information

Informationsspridning och tillgång på riktig och aktuell information är viktigt för

individens lärande. Informationen kan delges och vara tillgänglig på olika sätt, t.ex.

tidningar, veckobrev, månadstema, databaser och Internet mm.
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Utbildning

Utbildning kan anta de flesta former. Den kan vara formell och ge någon form av

examina och den kan vara informell och innehålla enstaka kurser. Den kan vara

intern eller extern. Med utbildning menas här i första hand kunskap som överförs

från någon form av institution, t.ex. universitet, högskola, institut eller motsvarande

militär institution och som leder fram till någon form av examina eller motsvarande.

Kurser

Med kurser menas strukturerat kunskaps inhämtande externt, internt, formellt eller

informellt som inte leder fram till någon direkt examen. Utbildningsbevis kan

erhållas från kursen och den kan vara mycket kompetensutvecklande men den

berättigar inte till en formell examina. Kurser kan också vara en del av en formell

utbildning tex. 5 poäng statistik på en högskola. Med flera olika kurser kan en

examen och en viss formell kompetens uppnås.

Växeltjänstgöring

Att byta eller växla arbete med en individ på en annan arbetsplats och ”provjobba”

en kortare tid.

Benchmarking

Innebär att besöka andra arbetsplatser och verksamheter för att se hur de har löst sina

problem. Att lära av varandra och jämföra mellan olika arbetsplatser.

Utlandstjänst

Utlandstjänst kan vara kompetensutveckling och kan uppfattas som belöning eller

merit/krav (formell kompetens) för att kunna utvecklas genom karriären. Synen på

kunskap i organisationen (främst ledningens och kulturens syn) är här viktigt för hur

utlandstjänst uppfattas av individerna i organisationen. Om utlandstjänsten främst är

formell kompetens kan följden bli att den endast attraherar vissa grupper i

organisationen.

Nätverk

Nätverk kan skapas formellt och informellt. Nätverket utgörs av kontakter mellan

flera individer externa eller interna där man genom ömsesidigt utbyte av

erfarenheter, kunskap, idéer m.m., utvecklar stödjer och/eller lär av varandra.

Nätverk är normalt informellt och mer eller mindre spontant bildade. Ett formellt

bildat nätverk kan brista i det grundläggande värdet att nätverket bygger på

ömsesidigt respekt och förtroende för medlemmarna i nätverket.

                                                                                                                                                                                       
46 Osswald Björn
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Mentorskap

Kan beskrivas som fadderskap eller handledning. Oftast en äldre och mer erfaren

medarbetare som tar sig an en yngre kollega för att stötta och bidra i dennes

utveckling i organisationen.

Reflektion

Reflektion behövs för att kunna omsätta erfarenhet och information till insikt och

vidare till kunskap. Att reflektera över vad man gjort under dagen kan innebära en

helt ny syn på vad man lär sig i det dagliga arbetet.

Problemlösning

För vissa individer är problemlösnings hantering den bästa metoden för kompetens-

utveckling. Att ställas inför ett problem att utforska området och hitta lösningar eller

förklaringar utvecklar individen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kan innebära kompetensutveckling, det kräver då att de inte är av

rutinkaraktär eller ständigt upprepade utan att de är stimulerande och motiverande.

Det krävs också att det skapas tid för reflektion, dokumentation av erfarenheter och

erfarenhetsutbyte med andra för att utvecklingen skall kunna ske på ett optimalt sätt.

Seminarium

Strukturerad diskussionsform där ämne som skall diskuteras är känt i förväg och där

deltagarna normalt i förväg sätter sig in i ämnet som skall diskuteras. Det vanligt att

en av deltagarna leder diskussionen.

Lärarroll

Att vara och uppträda i lärarrollen är kompetensutvecklande. I lärar- eller

utbildarrollen finns stora möjligheter att tillvarata den miljö som man verkar inom

för att utveckla sig själv. Det är också utvecklande att som utbildare förbereda och

genomföra utbildning och utveckling av andra, dels vid inhämtandet och dels vidare

befordrandet av ens egen kompetens men också i diskussionsutbytet med elever,

studerande och andra lärare.

Självstudier

Självstudier innebär att individen själv studerar ett objekt. Det är viktigt att lärandet

är inifrånmotiverat så att individen själv vet målet och syftet med sina studier. Vilka

självstudier som väljs är också beroende på individens värderingar och lärstil, t.ex.

kan en bok studeras kanske med ett bokreferat för att sprida erfarenheter eller själv
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studierna, en bok är inte alltid bäst, ett problem eller en arbetsuppgift av annat slag,

kan också var lämpliga alternativ.

Distansutbildning

Strukturerad utbildning eller kurs där den studerande med handledning på distans

(data, telefon eller liknande) genomför kunskapsinhämtning i form av mer eller

mindre programmerad utbildning, skriftliga och/eller muntlig läs och arbetsuppgifter.

Distansutbildning blandas ofta ihop med självstudier.

Diskussionsgrupper

Grupper oftast spontant sammansatta och relativt ostrukturerade som diskuterar och

ventilerar ett eller flera ämnen och där ömsesidigt respekt och förtroende råder

mellan deltagarna samt där ett aktivt lyssnande och engagemang existerar.

Teater

Kan vara utvecklande för en del individer, t.ex. kan presentationsteknik och självtillit

samt att tala inför andra utvecklas.

Konferenser

Strukturerade sammankomster som ofta belyser ett eller flera närbesläktade

ämnesområden ur flera perspektiv. Blandas ibland ihop med teambuilding.

Tvärfunktionella grupper

Arbetsgrupper där företrädare för flera funktioner tas med i arbetet även om det inte

har direkt bärighet på deras verksamhet. Syftet är att göra arbetet så fruktsamt som

möjligt och tillföra så många synvinklar på problemet som möjligt samt att öka

delaktigheten och spridningen av informationen i organisationen.

Databaser

IT-baserat ”arkiv” där t.ex. information och erfarenheter lagras. Kräver kontinuerligt

uppdatering för att hållas aktuella och användbara. Är en användbar källa och metod

för kompetensutveckling. En nödvändighet för en lärande organisation.

Projektarbete

En arbetsform som kan vara utvecklande för individerna. Kräver gruppmognad, ett

gott ledarskap och en god syn på kunskap och kompetens för att skapa den miljö som

krävs för att individerna skall kunna utvecklas på ett bra sätt.

Träffar

Karaktäriseras av mer eller mindre spontana och ostrukturerade sammankomster.
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Föreläsningar

Kan vara t.ex. gäster från högskolor och universitet som berättar eller föreläser om

olika ämnen.

Träning

Kan innebära att träna vissa kunskaper eller kompetenser, i grupp eller individuellt.

Osswald beskriver också att där finns fler exempel på kompetensutvecklingsformer

så som delegering, workshop och handledning mm. Listan av kompetens-

utvecklingsformer kan göras lång och det är endast fantasin som är gränssättande för

hur kompetensutveckling skall kunna uppnås.

2.6 Utveckling kompetensmodell
I denna studie har ett stort antal definitioner redovisats över begreppet kompetens.

Vid en studie över de olika författarnas begreppsförklaringar så är spektra av

definitioner stort. Vissa skiljer på individkompetens och organisationskompetens,

några väljer att använda ett begrepp som är heltäckande för både individ och

organisation. Alla har de olika motiv till varför och hur de definierar kompetens,

detta bör man ta i beaktande när man definierar kompetensbegreppet. Anttila gör en

bra beskrivelse av kompetensbegreppet, han trycker på att det är viktigt för

användaren att ha klart för sig hur han skall använda begreppet. Skall författaren

använda begreppet för att mäta något eller skall författaren bara ha ett redskap för att

kunna indela dem och därigenom definiera olika former av kompetens och

kompetensutvecklingsområden? Den första frågan man måste således ställa sig, vad

skall begreppet användas till? Ingen av de studerade författarna eller skrifterna ger

sig i akt med att ha lösningen på begreppet kompetens, de allra flesta av författarna

förklarar problematiken med att beskriva begreppet då det är många parametrar som

influerar. Dels så är det individ eller organisationsrelaterade definitionsproblem, dels

så är det utnyttjandet av begreppet, dvs. används begreppet för att mäta saker eller

bara för att beskriva saker. Kravprofilen för dessa bakomliggande syften gör att

definitionskraven på begreppet skiljer sig. Det finns dock en sak som samtliga

författare har i sitt beaktande. Detta är grunden för all kompetens och

kompetensutveckling, vilja och motivation, utan denna så finns ej heller

förutsättningar för en effektiv kompetensutveckling.

I detta kapitel har ett antal variationer av definitioner på begreppet kompetens

redovisats, begreppen har haft mer eller mindre olika upplösningar av definitionerna.
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Motivet till detta har varit att de olika författarna har haft olika ändamål för bruket av

definitionen. Utifrån redovisade definitioner från Kerstin Keen, Magnus Anttila och

Siv Their, har en modell skapats för att åskådliggöra de olika nivåerna och de olika

kraven på upplösning för en definition (se figur 12). Definitionen är fokuserad på

individens kompetens. I modellen är kompetensbegreppet utvecklat till den situation

som den skall effektueras. Det vill säga, att en uppgift som skall lösas behöver ej

nödvändigtvis behöva lösas på samma sätt eller lika bra i en annan situation. Det kan

vara under varierande psykiska och fysiska förhållanden, övriga aktörer involverade i

lösandet, tidsförhållanden etc.  Det finns således fler dimensioner på kompetens än

vad som författarna redovisats i sina definitioner.  Alla dessa inflytelser påverkar

viljan och motivationen och individens förmåga att i slutändan prestera något.

Figur 12: Utvecklad kompetensmodell

Således är förmågan att utveckla kompetens i stor avhängighet av den miljö som den

skall verka i. Ingen organisation eller individ är bättre än den miljö eller situation

som uppgiften skall lösas i. För att en utveckling skall kunna ske, måste det finnas en

gemensam syn inom organisationen och hos individerna i organisationen. Det måste

finnas förutsättningar att kunna tänka nytt, att få ifrågasätta varför och hur saker görs
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för att nya synsätt skall kunna implementeras. Därigenom kan individen och

organisation utvecklas.

3 Metod
I detta kapitel kommer ett resonemang runt de vanligast förekommande begreppen

inom forskningsmetodik. Studien av litteraturen och hemsidor har visat att

indelningarna mellan metod, teori, och tekniker har varit olika mellan olika

författare. Ett exempel har varit gränsdragningen för hermeneutik, är detta en metod

eller en teori,47 jämförelser har funnit att definitionerna skiljer sig i förekommande

fall mellan de olika forskningsinriktningarna. Detta kapitel är indelat runt begreppen

forskningsparadigm, metoder, tekniker och vetenskapligt förhållningssätt. I slutet av

kapitlet redogörs för vilka metoder, tekniker och vetenskapligt förhållningssätt som

utnyttjats i denna studie.

3.1 Forskningsparadigm
De första frågeställningar som den enskilde måste ställa sig vid forskning är vilken

kunskaps syn som är rådande, det vill säga vilka komponenter eller element som styr

produktionen av vetenskaplig kunskap. Heine Andersen beskriver dessa

komponenter:48

1. Vetenskapsideal, dvs. normer för vad som är god vetenskap

2. Världsbild, dvs. grundläggande föreställningar om den del av verkligheten

som den enskilda vetenskapen sysslar med.

3. Forskningsetik, dvs. etiska regler för hur forskning som social aktivitet skall

bedrivas.

                                                                
47 Wesphal Bärbel
48 Andersen Heine, sid. 24
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Komponenterna åskådliggör vetenskapsteorins huvuduppgift, att avslöja och

analysera paradigm inom olika discipliner och områden.  Således ger detta en direkt

påverkan på hur forskningen skall bedrivas och därigenom även resultatet. Detta kan

åskådliggöras enligt figur 13.

Figur 13:Paradigmen och undersökningens genomförande. 49

Resultat från forskningen leder till att befästa eller förändra gällande paradigm. En

förändring av gällande paradigm är något som i de allra flesta fall sker över en lång

tid. Under en period kan flera paradigm eller olika antaganden vara gällande, dessa

perioder sker med jämna mellanrum, de perioder brukar kallas anomalier. Den

inbördes konkurrensen mellan de olika paradigmena resulterar i att en av dem går

segrande ut ur striden och blir därefter allmänt gällande och accepterad som den enda

verkligt vetenskapliga. En förändring av ett paradigm kan således ta lång tid intill en

ny är rådande. Heine Andersson beskriver Thomas S Kuhns teori på denna

förändring enligt nedan:

Figur 14: Forskningsprocessen enligt Thomas Kuhns teori50

                                                                
49 Ibid., sid. 27
50 Ibid. sid. 37
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Ett exempel på ett paradigmskifte är synen på människan i arbetet om dess motiv och

krafter som driver individen till handling.

3.2 Metoder och vetenskapligt förhållningssätt
Vid val av metod finns det olika vägar att välja, det vill säga vilken ansats tar

forskningsmetoden. De vanligast förekommande logiska forskningsmetoder är

induktiv ansats, deduktiv ansats och abduktion. 51 Dessa former skall ses som

renodlade idealiska forskningsförlopp där verkligheten många gånger resulterar i en

kombination mellan flera metoder. Med induktiv ansats avses att utifrån insamlad

fakta och information, tolkas och därefter formas ett sammanhang som kan leda till

en teori. Den deduktiva ansatsen gör det motsatta, dvs. utifrån befintlig teori är

strävan att förklara insamlad fakta och information. Abduktion är en kombination av

deduktion och induktion. Abduktionen utgår ifrån det empiriska faktaunderlaget eller

informationen, men förkastar inga befintliga teorier.

Deduktion Induktion Abduktion

Teori (Djupstruktur)

Empiriska

Empiri

Figur 15: Förhållningssätt till teori och empiri inom begreppen deduktion, induktion och abduktion. 52

Det är det vetenskapliga förhållningssättet som anger den teoretiska och den

metodologiska ansatsen i ett vetenskapligt arbete. De två vetenskapligt dominerande

förhållningssätten är det positivistiska och det hermeneutiska förhållningssättet.

Positivismen har sin vetenskapliga skolbildning från mitten av 1800 talet av den

franske sociologen Auguste Comte.53 Vetenskap handlar om fakta, om det

observerbara, och vetenskap skall aldrig påstå något som inte kan kontrolleras. Detta

har under senare tid kallats för verifierbarhetsprincipen, dvs. att varje teoretiskt

påstående skall kunna prövas verifieras eller förkasta med hjälp av empiriska

observationer, annars betraktas det som ovetenskapligt. Ordet hermeneutik (från

grekiskan) betyder ungefär ”tolkningslära” eller ”tolkningskonst”. Detta ideal

utvecklades ursprungligen inom teologi och vissa humanistiska ämnen där det gällde

att försöka förstå innebörden i gamla texter.54 Objektet för en hermeneutisk

vetenskap är varelser, ting och händelser som uttrycker någon form av innebörd eller

                                                                
51 Ibid., sid.  175
52 Olofsson Jerry, sid. 29
53 Wedin Lage, Sandel Rolf,  sid. 13.
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mening där exempelvis människans handlingsmönster studeras. Förhållningssättet

präglar forskningens syfte och kunskapens karaktär, forskningsobjektet, forskarens

förhållningssätt och metodologin.

Positivism Hermeneutik
Forskningens syfte och
kunskapens karaktär

Teoretisk superstruktur,
Lagbundenhet.

Förståelse av mänsklig
varandet.

Forskningsobjekt Observera mätbara
företeelser.

Upplevelser och
erfarenheter.

Forskarens
förhållningssätt

Logiskt, analytiskt
objektiv.

Inlevelse, värdering ,
subjektivitet.

Metodologi Deduktiv, empirisk
prövning av hypoteser.

Induktiv förståelse i
tolkning.

Figur 16: Positivism och hermeneutik55

3.3 Testmetoder och tekniker
Metoder för vetenskapligt arbete är till för att producera en tillförlitlig kunskap och

därigenom få kontroll över hur erfarenheter och värderingar påverkar kunskaps-

bildningen. Val av metod påverkar också att rätt sorts och att tillräcklig mängd

information erhålls om de fenom som kunskaps söks. Rätt metod borgar för att få

god kvalitet av informationen och att bättre kunna se sammanhang i informationen,

sammanställa och uttrycka den i ett förståeligt mönster och komma till insikt. Det

som är utmärkande för kvantitativa och kvalitativa metoder är:

Kvantitativa Kvalitativa
Precision Följsamhet
Ringa information
Många undersökningar
Går på bredden

Riklig information
Få undersökningar
Går på djupet

Systematiskt, strukturerad Osystematisk, ostrukturerad
Intresse för det gemensamma,
genomsnittliga, representativa

Intresse för det säregna, unika, avvikande

Avstånd Närhet
Intresse för åtskilda variabler Intresse för sammanhang
Beskrivning och förklaring Beskrivning och förståelse
Åskådare eller manipulator Deltagare eller aktör
Jag - det relation Jag - du relation.
Figur  17: Utmärkande drag kvalitativ och kvantitativ metod56

                                                                                                                                                                                       
54 Ibid. sid. 15.
55 Wesphal Bärbel
56 Ibid.
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Inom de olika metoderna används även begrepp för att beskriva säkerheten på den

insamlade informationen.

Kvantitativ Kvalitativ
Tillämplighet
Överensstämmelse Reliabilitet Trovärdighet
Trovärdighet Validitet Rimlighet
Noggrannhet Precision, objektivitet,

exakthet
Samvetsgrannhet.

Figur 18: Relaterade begrepp till val av metod57

Vid valet av tekniker eller metodik talar man vanligen om själv hantverket eller

handlaget.58 De tekniker som här tagits är de vanligast förekommande i studerad

facklitteratur när det gäller undersökningsmetodik.

Litteratursökning: Med litteratursökning avses studier av litteratur i form av allt

tryckt material: Böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer m.m. Litteratursökning

är en lämplig teknik vid exempelvis historieforskning.

Enkät och intervjumetodik: Intervjun är en muntlig kommunikation medan enkäten är

skriftlig. Enkäten består av ett frågeformulär som sänds ut eller delas ut till ett större

antal personer. Enkät- och intervjuteknik är lämplig att utnyttja vid studier där svaren

ej går att finna i litteratur. Detta kan vare exempelvis vid nutidsstudier och när det

gäller att få fram attityder, smak och åsikter.

Deltagande observation: Forskaren beskriver ett skede eller en process som han

deltar i eller en organisation som han är medlem av eller på annat vis har inblick i.

Tekniken är lämplig vid studier av beslutsprocesser.

Vid utnyttjandet av de olika teknikerna finns det två begrepp som bör beaktas. Dessa

begrepp är validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Reliabiliteten anger

tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten.

Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som avses mätas.

Validitetsprövning är svårare än reliabilitetsprövning. Principiellt kan

validitetsprövning endast ske om man har något annat mått på det man mäter att

jämföra med.

                                                                
57 Ibid.
58 Ejvegård Rolf, sid. 42
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3.4 Valt förhållningssätt och undersökningens uppbyggnad
Studien vill försöka svara på om kompetensutvecklingen är tillräcklig för nivå 2-3

officerare som nått en ålder av 45 års ålder, dvs. tar Försvarsmakten tillvara på

humankapitalet i denna kategori av officerare?

Synen på individen i arbetet har varit humanistisk. I undersökningen har i huvudsak

ett hermeneutisk vetenskapligt synsätt. Ansatsen i undersökningen är empirisk,

induktiv, kvantitativ med ett visst inslag av kvalitativ undersöknings metodik.

Ansatsen har varit att försöka utveckla frågeställningarna inom områdena

arbetsrotation, kompetensutvecklingsformer, ansvaret för kompetensutveckling samt

hinder för kompetensutveckling. Varje frågeställning har medgivit möjligheten att

komplettera med kommentarer för att medge fria vinklingar och kommentarer till

frågeställningarna. Frågeställningarna är relativt ostrukturerade och har utifrån

svaren induktivt försökt skapa en bild av kompetensutvecklingen bland den

undersökta kategorin officerare. Tillvägagångssättet har varit att utifrån empirin och

kommentarerna induktivt försökt utveckla egna teorier. En del av

undersökningsresultatet har utnyttjats komparativt där denna studies resultat har

jämförts med Osswalds undersökningsresultat.

3.5 Enkäten
Enkäten bestod av 18 frågor, de 4 första frågorna bestod av bakgrundsfrågor som

hade till syfte att kategorisera urvalsgrupperna för att vid behov kunna användas i en

jämförelse med Osswalds studie. Enkätens utformning och innehåll syftade till att

undersöka individernas attityder till kompetensutveckling samt till vilka former av

kompetensutveckling, som var de vanligaste och viktigast förekommande bland

undersökningsgruppen. Enkäten hade också till uppgift att försöka ge svar på

ansvarsförhållanden till individens kompetensutveckling samt vad som var det största

hindret. Enkäten var med bakgrund till detta syfte utformat på ett sådant sätt med

kommentarfält för att både kunna få ett kvantitativt och ett visst mått av kvalitativt

svar på frågeställningarna. Frågorna var utformade på ett sådant sätt att de

behandlade de ämnesområden som undersökningen berörde. I varje frågeställning

kunde respondenten utveckla svaret med egna frågeställningar och synpunkter, detta

har medgivit möjligheten att finnare djupare problem och intresseområden inom

studien. För att skydda uppgiftslämnarna har uppgifterna behandlats anonymt med

syfte att de åsikterna som lämnas skulle kunna vara öppnare. Uppgiftslämnarna var

medvetna om att enkäten skulle användas till en uppsats.
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3.6 Urval
Enkäten skickades ut till officerare i nivå 2-3 och som nått en ålder av minst 45 års

ålder och fortfarande var aktiv. Det slumpmässiga urvalet gjordes med

alfabetisktregister över målgruppen och tärning. Totalt skickades 132 enkäter ut på

ett urval av 847 stycken som urvalsgruppen innehöll 20 januari, 2001. Enkäten

skickades ut i pappersform med instruktion där bakgrund och syfte med

undersökningen förklarades. Med enkäten bifogades adresserat kuvert.

Respondenterna hade ca. 10 dagar på sig att fylla i och returnera enkäten. I syfte att

underlätta tillgängligheten och valmöjligheten för individen, lades enkäten även ut på

Internet, med instruktion samt enkätformulär. Instruktion om hur enkäten fanns

tillgänglig på Internet, ingick i bakgrundsinformationen för utsända handlingar. Den

enskilde hade också möjlighet att beställa enkäten digitalt och därefter skicka den

som e-mail. Totalt erhölls 87 svar, vilket motsvarar en svarsprocent på 65,9 % och

10,3 % av totala populationen på 847. Av de inkomna svaren var 28 personer i

åldersspannet 45-49, 41 personer i åldersspannet 50-54 och 18 personer i

åldersspannet 55-59 års ålder. Inga svar erhölls från ålderskategorin >60 år. Efter

bortfallsanalys kan en del av bortfallet bero på att svarsperioden låg under

sportlovsveckorna. 15 av enkäterna ankom en vecka efter det att svarsperioden hade

gått ut, varav 2 erhölls digitalt. En längre svarsperiod och annan svarsperiod har

kunnat medföra en högre svarsprocent.

4 Empiri
I målgruppen för denna studie fanns det den 20 januari 2001, 847 stycken aktiva nivå

2-3 officerare över 45 års ålder. För att få ett representativt underlag har 132 stycken

slumpmässigt utvalda officerare erhållit enkät bestående av 18 frågor.

Fråga 1: Vilken är din ålder?

Empirisk urvalsfördelning i ålder

0

50

Ålderskategori

Antal

Serie1 28 41 18

45-49 50-54 55-59 60-

Kommentar: Inga svar har erhållits i kategorin 60 år eller äldre. Statistiskt sett är
fördelningen överensstämmande med urvalsgruppens totala åldersfördelning.
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Fråga 2: Tillhör du Försvarsmakten Chefsutvecklingsgrupp

 Empiriskt urvalsfördelning chefsutvecklingsgrp/övriga
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Antal

Serie1 11 76

Chefsutv. grp Övriga

Kommentar: Fördelningen för tillhörighet till chefsutvecklingsgrupp och övriga,

överensstämmande med den totala fördelningen i urvalsgruppen.

Fråga 3: Vid vilken typ av arbetsplats tjänstgör du?

Empirsk urvalsfördelning tjänstgöringsplats
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Antal 10 18 30 29

Skola Förband Stab Övrigt

Kommentar: Samtliga tjänstgöringsplatser finns representerade. Att notera är att i

gruppen övriga finns de som tjänstgör vid Försvarets materielverk, tillfälligt

tjänstlediga officerare, officerare i utlandstjänst etc. Kategorin övriga har kunnat

delas upp ytterligare. Motivet till detta är att svarsprocenten varit stor från denna

grupp.
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Fråga 4: Hur många år sedan examinerades du från Försvarshögskolan chefsprogram

(motsvarande)? Hur många gånger har du bytt befattning sedan denna kurs?

Antal år efter genomförd FHS Chp motsvarande
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Medel 11 12 21,5 0

Median 10,81 13,08 20,83 0

45-49 50-54 55-59 60-

Kommentar: Liten differens mellan ålderskategorierna i medel och median trots 10-

15 års åldersskillnad. 3 respondenter har genomfört annan utbildning för att uppnå

nivå 2-3 officer.

Antal byten befattningar efter genomförd FHS Chp 
motsvarande
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Medel 4,70 5,40 8,35 0

Median 4,5 5 9 0

45-49 50-54 55-59 60-

Kommentar: Även vad avser antalen byten av befattningar efter genomförd

Försvarshögskolan Chp motsvarande, är skillnaden liten, trots 10-15 års

åldersskillnad.

Antal år mellan byten av befattningar.
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Medel 2,30 2,42 2,49 0,00

Median 2,44 2,40 2,39 0,00

45-49 50-54 55-59 60-

Kommentar: Vid en översyn vad avser byte av befattningar, så sker byte av
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befattning i medel efter ca 2,29 – 2,74 år. Det vill säga att i snitt så sitter ingen kvar

längre på samma befattning i mer än 3 år.

Fråga 5: Anser du att din arbetsrotation genom karriären, har haft den största

betydelsen för din kompetensutveckling.

Arbetsrotationens betydelse för kompetensutveckling i 
karriären
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Antal 21 53 7 3 2

Mycket Ja Varken eller Nej Absolut inte

Kommentar: En person har ej svarat. Den generella uppfattningen är att arbets-

rotationen i sig är av stor betydelse för kompetensutvecklingen.

Fråga 6: Vem anser du har huvudansvaret för kompetensutvecklingen av Försvars-

maktens personal.

Individens uppfattning om huvudansvaret för den individens 
kompetensutveckling
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Antal 48 27 12

FM Individen Båda

Kommentar: Huvuddelen av undersökningsgruppen anser att huvudansvaret ligger

hos Försvarsmakten. 12 personer har svarat att det är ett dubbelsidigt ansvar, detta

var i enkäten ej ett av svarsalternativen. Fördelningen av svarsfrekvensen på de olika

alternativen talar sitt tydliga språk om att ansvarsförhållandet vad avser individens

kompetensutveckling måste förtydligas inom Försvarsmakten.
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Fråga 7: Anser du att din kompetensutveckling inom Försvarsmakten har varit bra?

Individens uppfattning om egen kompetensutveckling 
varit bra.
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Övriga 10 56 7 3 0 0

Mycket Ja
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Absolut 

inte Ej svarat

Kommentar: Urvalsgruppen anser övergripande att kompetensutvecklingen varit bra.

Fråga 8 och 9: Vilka kompetensutvecklingsformer har varit vanligast för ditt

lärande. Ange max 3 olika alternativ?

Vilken av angivna kompetensutvecklingsformer har varit allra vanligast för ditt

lärande?

Vanligaste former för kompetensutveckling
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Vanligast 49 38 0 36 12 0 3 8 3 2 54 0 12 5 0 1 17 8 0 11 0 2

Allra vanl. 22 15 0 11 2 0 0 0 0 1 22 0 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kommentar: (Nyckel till kompetensutvecklingsformerna 1-22, enligt bilaga 1, nyttjas

för tolkning av svaren till fråga 8,9,10 och 11) Det som dominerat svaren i denna

frågeställning har varit betydelsen av innehållet i arbetet. I denna frågeställning
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skulle man också kunna utläsa att arbetsrotationen i sig har varit ett viktigt incitament

för denna tillfredställelse och kvalitet i kompetensutvecklingen. Se svar på fråga 5.

Fråga 10 och 11: Vilka former av kompetensutveckling anser du är viktigast för ditt

personliga lärande? Ange 3 stycken. Vilken av kompetensutvecklingsformerna anser

du vara allra bäst för ett personligt lärande?

Individens uppfattningen om den viktigaste formen för det 
personliga lärandet.

0

50

100

A
n

ta
l

Viktigaste 38 24 5 39 10 1 5 12 11 3 52 1 10 1 2 6 1 9 0 12 1 5

Viktigast 10 12 0 14 1 0 0 2 3 1 25 1 5 1 0 3 0 1 0 4 0 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kommentar: (Nyckel kompetensutvecklingsformer 1-22 enligt bilaga 1) De tre

viktigaste kompetensutvecklingsformerna för individens kompetensutveckling är

stimulerande och motiverande arbetsuppgifter (11), arbetsrotation (1) och utbildning

(4). On the job learning/training (2) är ytterligare en form som individerna ser som

viktigast. Intressant är också att notera utlandstjänst (8) mentorskap (9), reflektion

och projektarbete (12). Mentorskap har i huvudsak angetts bland dem som ingår i

chefsutvecklingsgruppen.

Fråga 12: Vad saknar du mest av i din personliga kompetens? Ange max 3

kompetenser.

Individens egenskattning om avsaknad kompetens
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Kommentar: Avsaknaden av utlandstjänst ses som en stor brist i den individuella

kompetensutvecklingen. Detta är intressant att notera vid en jämförelse med

föregående frågeställning om den viktigaste kompetensen.

Fråga 13: Hur aktiv anser du att du själv är i din egen kompetensutveckling?

Individens uppfattning om det egna engagemanget för 
sin kompetensutveckling.
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Chefsutvgrp 0 7 3 1 0 0

Övriga 9 46 14 4 0 3

Mycket aktiv Aktiv Varken eller Lite Mycket lite Ej svarat

Kommentarer: 3 personer har ej svarat på frågan med hänsyn till väntan på särskild

pension. Individens uppfattning är att huvuddelen har varit aktiv för sin egen

kompetensutveckling. Det är dock viktigt att notera att det är 26% av dem som

svarat, som varken har varit aktiv/passiv eller rent utav varit lite aktiv för den egen

kompetensutvecklingen. Vad detta beror på har angivits olika. Bland de

kommentarer som har lämnats så kan ses ålder, passivitet Högkvarteret, tidsbrist och

organisationsförändring som vanliga orsaker till det bristande engagemanget.

Fråga 14: Hur aktiv anser du arbetsgivaren är i din kompetensutveckling?

Individens uppfattning om hur aktiv är FM för individens 
kompetensutveckling
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Kommentar: En mycket stor andel av gruppen övriga anser att Försvarsmakten inte

varit aktiv för individens kompetensutveckling. Vid en analys av de kommentarer

som individerna kompletterat sina svar med så går det att utläsa att individerna hade

förväntat sig ett större engagemang och ett större gehör för deras önskemål. Det vill

säga att det finns ett missnöje ibland individgruppen övriga.

Fråga 15 och 16: Vilka är de tre största hindren för din kompetensutveckling? Vilket

är det allra största hindret för din kompetensutveckling?

Individens uppfattning om hinder för 
kompetensutveckling
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Kommentar: Det är en stor andel som angivit att det ej finns några hinder för

kompetensutveckling och därför ej svarat. Det är en stor andel som angivit den egna

åldern som ett hinder för kompetensutveckling, hur är då fördelningen av dem som

svarat att åldern står för hinder i kompetensutveckling. Tyngdpunkten av dem som

svarat ligger i åldern 50-54 år (se figur nedan) Några av dessa har angivit att de har

för avsikt att gå i särskild pension inom kort och därför är det inte aktuellt med

kompetensutveckling.

Ålder som motiv för största hindret för egen 
kompetensutveckling
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Fråga 17:  Anser du att Försvarsmakten tar tillvara på din vilja och ambitioner att

kompetensutveckla dig?

Individens uppfattning, tar FM tillvara individens vilja 
och ambitioner att kompetensutveckla sig. 
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Chefsutv. grp 2 6 3
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Ej svar Ja Nej

Kommentar: I kategorin övriga, så anser en mycket stor andel av individerna att

Försvarsmakten ej tar tillvara individens vilja och ambitioner att kompetensutveckla

sig.

5 Diskussion
Denna studie överensstämmer inte med Osswalds resultat vad avser den minskade

arbetsrotationen. Ca 2,5 år i snitt mellan varje byte av befattning kan knappast sägas

vara brist på arbetsrotation, det torde snarare påvisa det motsatta.

En stor del av individerna har upplevt avsaknad av kompetens, relaterade till

utlandstjänstgöring. En stor del av undersökningsgruppen har också skrivit avsaknad

av språklig kompetens. Om dessa två hör samman med intresset för

utlandstjänstgöring, det är svårt att veta med säkerhet. Det finns dock ett intresse av

att kompetensutveckla sig inom de områden som är relaterade till internationell

tjänstgöring. Detta kan låta motsägelsefullt, då en stor andel av de undersökta

individerna har svarat att den sociala situationen gör det svårt för en längre

bortafrånvaro. En av de viktigare frågeställningarna i denna undersökning är hur

aktiv individen uppfattat det egna engagemanget för sin kompetensutveckling. Denna

studie har uppvisat att huvuddelen av studiegruppen har varit aktiv i sin

kompetensutveckling. Ett intressant resultat avseende engagemanget för den

individuella kompetensutveckling, finns i gruppen som ej tillhör

chefsutvecklingsgruppen. Denna grupp har 18 stycken, som varken varit aktiv eller

inte aktiv i sin kompetensutveckling eller till och med endast varit lite aktiv. Om man
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utgår ifrån det psykologiska fenomenet, ”false consensus and uniqueness”59, som går

ut på att varje människa har en tro på att vara unik eller bättre gentemot sin

omgivning, så torde kanske antalet vara ännu fler eller ännu lägre. Det går dock att

utläsa en viss passivitet för den egna kompetensutvecklingen. Lägger man åsikten

om det egna engagemanget i denna grupp, gentemot deras uppfattning om hur aktiv

Försvarsmakten varit i individens kompetensutveckling så framgår tydligt att det

finns ett missförhållande mellan ansvarsförhållande och engagemanget från båda

parter. Att få ett exakt svar på orsakerna till detta är förmodligen mycket svårt. Detta

kräver förmodligen en djupintervju om hur engagemanget gått till eller inte gått till

för den individuella kompetensutvecklingen. Vad som dock är tydligt är individernas

uppfattning om huruvida Försvarsmakten tar tillvara på individernas intresse för

kompetensutveckling. Detta gäller i huvudsak bland dem som inte tillhör

chefsutvecklingsgruppen. Bara det att synen på att arbetsgivaren inte lyssnar, torde i

sig vara en faktor som sänker ambitioner och den enskildes motivation.

Arbetsbelastningen har angivits som en av de största hindren för

kompetensutvecklingen. En stor andel av den undersökta gruppen har återspeglat

detta i sina kommentarer i form av att det funnits brist på personal, dålig planering,

de många omorganisationerna och budgetnedskärningarna. Att ålder uppfattats som

hinder för kompetensutveckling är en alarmerande signal, både för individen och för

organisationen, speciellt ur perspektivet ett livslångt lärande. Kan det verkligen vara

så att individen är för gammal för att kompetensutveckla sig efter 50 års ålder, eller

har individen redan börjat sikta in sig på pensionsålder? Författaren är övertygad om

att så inte är fallet. Konsten är att finna de motivationsfaktorer som är aktuella för

just denna kategori officerare och ej sätta dem innanför något standardmått för övriga

officerare. Denna frågeställning om individens uppfattning om kompetensutveckling

är något som bör forskas vidare på. De resultat som redovisats i denna undersökning,

visar på ett antal olika faktorer som hinder för kompetensutveckling, flera av dem

grundar sig på inre motivationsfaktorer som är socialt relaterade. För att

organisationen skall få ut största möjliga effekt av individen, även i den senare delen

av yrkeslivet, så kan detta innebära att kompetensutvecklingen bör se annorlunda ut

över tiden. Detta kan åskådliggöras i modellen för en chefs livscykel (figur 13).

Modellen är naturligtvis principiell och ett individuellt hänsynstagande måste tas.

Författaren anser dock att ett nytt synsätt måste till, både av organisationen och

                                                                
59 Myers G David, sid. 61
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individerna i organisationen. Ett exempel på förändring skulle kunna vara att göra

kompetensutvecklingen än mer individuellt anpassad. Varje organisation och individ

är i behov av att kompetensutveckla sig. Oavsett om arbetsuppgifterna förblir de

samma över en lång tid, förändras omvärlden och dess kravprofil. Under senare år

har utvecklingen gått allt fortare. Detta innebär och har inneburit en efterhands

situation som är mycket svår att ta tillbaka. För att komma i fas med utveckling och

kompetens måste utveckling ske kontinuerligt. Organisationen bör ställa sig frågan

hur den skall få bukt med detta problem. En lösning kan vara att avdela tid och låsa

denna årligen för individuell kompetensutveckling exempelvis. Detta finns redan på

vissa företag ute i näringslivet och det förekommer även inom vissa av

Försvarsmakten skolor, MHS Halmstad är ett exempel. Hur ser då framtiden ut? Odd

Nordhaug, Henrik Holt Larsen och Bente Öhrström skriver i sin bok,60  att antalet

jobb innanför servicesektorn och att organisationer blir allt plattare samt att allt mer

och mer arbete präglas av teams i en allt mer teknologiskt komplicerad värld. De

anser att enkla tekniska och manuella färdigheter kommer att bli allt mindre vanligt

förekommande och att det kommer att vara andra former av färdigheter som kommer

att ta över, färdigheter som är mer abstrakta och är av mer mellanmänsklig karaktär.

De menar att i denna miljö så kommer en facklig kompetensutbildning ej vara

tillräcklig, dels på grund av den teknologiska utvecklingen och dels för att teknologin

ger nya samspelsmönster. Det kommer dock att krävas ett ökande behov av teknisk

kompetens med både bredd och djup. När det gäller den sociala kompetensen,

förmågan att kommunicera, lyssna och lösa problem med andra så kommer det att

vara ett krav för att klara sig i en ständigt och snabbt föränderlig omvärld. Således

kommer kraven på en kontinuerlig kompetensutveckling vara ett krav även för

framtiden.

6 Slutsatser
Denna del av uppsatsen skall svara på de frågeställningar som ställts i

problemformuleringen. Försvarsmakten uppfattning och individens uppfattning om

ansvaret för kompetensutveckling skiljer sig. Huvuddelen av individerna anser att det

är Försvarsmakten som har huvudansvaret för den individuella

kompetensutvecklingen. Försvarsmakten måste klargöra ansvaret för den

individuella kompetensutvecklingen. Arbetsrotation har varit en stor del av
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individernas kompetensutveckling. Arbetsrotationen har också visats sig vara av

mycket stor betydelse för individen vilket torde påvisa att det har varit en bra

kombination och en riktig satsning för kompetensutvecklingen. I undersökningen har

även framkommit andra kompetensutvecklingsformer som ansetts vara viktiga.

Dessa har i huvudsak varit av klassisk natur, utbildning, kurser och "on the job

training". Från de tilläggskommentarer som erhållits går att utläsa en traditionell syn

på kompetensutveckling. En breddad syn på kompetensutveckling och dess former,

skulle kunna i ett framtida perspektiv resultera i en större idérikedom hur

kompetensutveckling kan ske. Den generella uppfattningen är att

kompetensutvecklingen varit bra för individen. Det är dock viktigt att notera att

arbetsrotationen i sig inte är en garanti för att en positiv kompetensutveckling skall

upplevas. Innehållet är naturligtvis av mycket stor betydelse. När det gäller

frågeställningen, huruvida det är organisationens förmåga eller om det är individens

egna vilja och motivation som gjort att kompetensutvecklingen avstannat, är svårt att

definitivt tolka. Författaren drar dock slutsatsen att det är en kombination av båda

delarna, frågan är om det är en orsak och verkan effekt. Det vill säga om det är

organisationens förmåga som gjort att individens vilja och motivation sjunkit för att

kompetensutveckla sig, eller om förhållandet är annorledes. Ett exakt svar på detta är

därför mycket svårt att få beroende på vem man frågar, individ eller representant från

organisation. Hur som helst bör en ytterligare fördjupad studie i detta göras. Ålder

har angivits som en av de största hindren för kompetensutveckling. Försvarsmakten

bör ta ställning till hur organisationen bäst skall ta tillvara på ålderskategorin 50 år

och äldre för att de ej skall uppleva att de är för gamla för att kompetensutveckla sig.

Detta bör resultera i ett särskilt program. Programmet bör inte bara innefatta olika

former för kompetensutveckling utan också åtgärder som i större grad inrymmer

individens sociala situation. Det finns annars en stor risk att motivationen hos denna

officersgrupp går förlorad och befintlig kompetens försvinner. I programmet bör ingå

hur organisationen bäst skall kunna tillvara ta på den erövrade kompetens för dessa

individer fram till dess att de går i pension. Det vill säga frågeställningen bör

utvidgas och fördjupas för att få de bakomliggande uppfattningarna. Några i

intervjugruppen har svarat att de väntar på särskild pension vid 55 års ålder och

därför inte anser att de är kompetensutvecklingsbara. Oavsett om så är fallet, så torde

det ligga i organisationens intresse att ta tillvara på denna kategoris officerares

kompetens innan de lämnar Försvarsmakten. För dem som är kvar i Försvarsmakten,
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så torde det ligga i organisationens intresse att fortfarande kunna tillvara på

individernas kompetens under de sista 5-10 åren före pension. En viktig funktion

som denna grupp officerare skulle kunna lösa är mentorskap gentemot yngre

kollegor. Vid ytterligare analys av hinder för kompetensutveckling bör också notera

att det är en stor andel som uppgivit brist på egna initiativ av olika anledningar. Då

motivationen är en av de viktigaste faktorerna för kompetensutvecklingen, så är detta

något som både individ och organisation bör jobba vidare med. Det gäller här att

utröna vad motivationsbristen består utav och om den är lösbar för individ och

organisation. Därigenom gagnar det bådas intressen. I de allra flesta fallen har

officeren minst ca 20-25 års erfarenhet i Försvarsmakten. Ett osynligt kapital som

enligt författarens mening torde vara intressant att ta tillvara på i bättre utsträckning.

Det torde även ligga i Försvarsmaktens intresse att få ut så mycket som möjligt av

dessa kompetensutvecklingsinvesteringar så att de kommer organisationen till gagn.

Av inlämnade kommentarer till enkäten går det att utläsa ett ålderdomligt synsätt på

begreppet kompetensutveckling. Ett flertal av respondenterna har likställt

kompetensutveckling med utveckling i grad. En bredare syn på begreppet skulle

gagna både individ och organisation. Det skulle medge möjligheter att finna andra

lösningar för utveckling och fler alternativ.

6.1 Sammanfattning

Många av förändringarna är svåra att komma åt, vissa saker är hårt kulturellt

förankrade, detta är bland annat synen på karriär. Vid värdering av en undersökning

som berör individens egen uppfattning, måste den som studerar ta hänsyn till att en

individ strävar efter att vara unik och det ofta kan ge en skev bild av verkligheten hur

den förhåller sig. Ett intressant exempel på detta är resultat som Osswald redovisar i

sin undersökning. 85 procent av officerarna anser att de gör en bra överlämning till

sin efterföljande. Undersökning säger också, att 85 procent av den studerade gruppen

anser att överlämningen till efterträdare inte är bra, det är något som inte stämmer.

Huruvida detta är en bekräftelse på Agyris ”action theory” eller ej, det må vara osagt.

En medvetenhet bör dock finnas om att det individen tänker och det människan gör

ej alltid överensstämmer.

En minskad eller avbruten kompetensutveckling torde rent av vara förödande för en

organisation som är i behov av konstant utveckling i en snabbt föränderlig omvärld.

Denna kategori officerare torde ha betydligt mycket mer att ge till organisationen och
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det borde också vara i Försvarsmakten intresse att utnyttja denna kompetens i

organisationen. Är verkligen sådan, att vi inte tar hand om våra officerare genom

hela yrkeskarriären och att vi avbryter kompetensutvecklingen för denna kategori

officerare?

6.2 Framtida forskning
Ett relativt stort antal av respondenterna har svarat att ålder är hinder för den egna

kompetensutvecklingen. De mer bakomliggande faktorerna runt detta fenomen bör

utvecklas och undersökas. Med anledning av skiljaktigheterna i tolkningen av

ansvarsförhållandet vad avser den individuella kompetensutvecklingen bör en

fördjupad studie inom detta område göras. Att det råder en viss besvikelse över

arbetsgivarens bristande engagemang för individens kompetensutveckling, det råder

det ingen tvekan om. Oavsett ansvarsförhållandet, bör formerna för

kompetensutvecklingen för nivå 2-3 officeren över 45 års ses över. Ett positivt

arbetsklimat ökar motivationen för engagemang, både för den individuella

utvecklingen men även för organisationens utveckling. En studie i vilka

gemensamma former för kompetensutveckling bör utvecklas, former som upplevs

positiva, både ur arbetsgivarens perspektiv men också ur individens perspektiv. Ett

annat område som det bör forskas vidare på är kategorin officerare över 50 års ålder.

Varför upplever denna kategori officerare att ålder är ett hinder för den individuella

kompetensutvecklingen?
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Nyckel kompetensutvecklingsformer till fråga 8, 9, 10 och 11.

Kompetensutvecklingsform Exempelbeskrivning.
1. Arbetsrotation ex. byte av arbetsuppgifter inom org.
2. On the job learning/training ex. dagliga "aha"- upplevelser, kräver reflektion
3. Information ex. sprida med tidning, på nätet
4. Utbildning ex. formell i form av högskola, universitet
5. Kurser ex. extern eller intern i specifik kunskap

6. Växeltjänstgöring ex. växla uppgift med individ på annan
arbetsplats.

7. Benchmarking ex. besöka andra arbetsplatser. För att skaffa
kunskaper

8. Utlandstjänstgöring ex. tjänstgöring i organisationens
utlandsavdelning.

9. Mentorskap ex. handledning av erfaren person
10. Reflektion ex. fundera över dagens arbete
11. Stimulerande och motiverande

arbetsuppgifter
ex. intressanta, motiverande arbetsuppgifter.
Inre faktorer

12. Seminarium ex. strukturerade diskussioner
13. Lärarroll ex. hålla utb. själv, i syfte att fördjupa sig.
14. Självstudier ex. egna studier i syfte att fördjupa sig.
15. Distansutbildning ex. Inhämtande av kunskaper över nät.
16. Diskussionsgrupper ex. återkommande grupp, sammankomster
17. Konferenser ex. se på framtiden tillsammans med andra
18. Nätverk ex. utbyte informellt genom sammankomster
19. Databaser ex. IT-arkiv att söka kunskap i
20. Projektarbeten ex. ansvar för vidareutveckling i ämne
21. Föreläsningar ex. bjuda in gäster för att få bredd
22. Övrigt Egna föreslagna kompetensutvecklingsformer



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
ChP 99-01
Mj Mikael Wassdahl

2001-06-28

Enkät kompetensutveckling

Bilaga 2
Beteckning 

19 100: 1042
Sid. 1(4)

ENKÄT KOMPETENSUTVECKLING Fyll gärna i enkäten elektroniskt och skicka. 
Webbadressen är: http://m1.857.telia.com/~u85705115/enkat.xls

1 Vilken är din ålder? 45-49 50-54 55-59 60-

2 Tillhör du FM Chefsurvalsgrupp? Ja Nej

3 Vid vilken typ av arbetsplats tjänstgör du? Skola Förband Stab Övrigt

Antal gånger,
4 Hur många år sedan, examinerades från FHS År byte av befattning

chefsprogram (motsvarande)?
Hur många gånger har du bytt befattning sedan denna kurs?

5 Anser du att din arbetsrotation genom karriären, Mycket Ja Varken eller Nej Absolut inte
har haft den största betydelsen för din kompetensutveckling?

Försvarsmakten Individen
6 Vem anser du har huvudansvaret för kompetensutvecklingen

av Försvarsmaktens personal?

Mycket Ja Varken eller Nej Absolut inte
7 Anser du, att din kompetensutveckling inom FM

har varit bra?

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:
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8 Vilka kompetensutvecklingsformer har varit vanligast Arbetsrotation
för ditt lärande. Ange max 3 olika alternativ? On the job learning/training
Markera med kryss. Information

Utbildning
Kurser
Växeltjänstgöring
Benchmarking
Utlandstjänst
Mentorskap
Reflektion
Stimulerande och motiverande arbetsuppgifter
Seminarium
Lärarroll
Självstudier
Distansutbildning
Diskussionsgrupper
Konferenser
Nätverk
Databaser
Projektarbete
Föreläsningar
Annan form kompetensutveckling:

9 Vilken av ovan angivna kompetensutvecklingsformer
har varit allra vanligast för ditt lärande?

Kommentar:

Kommentar:
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10 Vilka former av kompetensutveckling anser du är viktigast för Arbetsrotation
ditt personliga lärande. Ange 3 stycken. On the job learning/training
Markera med kryss. Information

Utbildning
Kurser
Växeltjänstgöring
Benchmarking
Utlandstjänst
Mentorskap
Reflektion
Stimulerande och motiverande arbetsuppgifter
Seminarium
Lärarroll
Självstudier
Distansutbildning
Diskussionsgrupper
Konferenser
Nätverk
Databaser
Projektarbete
Föreläsningar
Annan form:

11 Vilken av ovan angivna former för kompetensutveckling
anser du vara allra bäst för ett personliga lärande?

12 Vad saknar du mest av i din personliga kompetens?
Ange max 3 kompetenser. (Kan vara "hårda" och/eller mjuka" 
kompetenser. Ex. någon teoretisk kompetens, praktisk 
kompetens, social kompetens etc.)

Kommentar:

Svar:

Svar:
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Mycket aktiv Aktiv Varken eller Lite Mycket lite
13 Hur aktiv anser du att du själv är i din egen kompetensutv?

(Ex. delger för chef/handläggare, egen målsättning,
vilja på kort och lång sikt, arbetsområden, arbetsort, 
arbetsuppgifter etc.) 

Mycket aktiv Aktiv Varken eller Lite Mycket lite
14 Hur aktiv anser du arbetsgivaren är i din kompetens-

utveckling. (Frågar och lyssnar arbetsgivaren/handläggaren
på dina önskemål)

15 Vilka är de tre största hindren för din kompetensutveckling?

16 Vilket är det allra största hindret för din kompetens-
utveckling?

Ja Nej
17 Anser du att Försvarsmakten tar till vara på din vilja

och ambitioner att kompetensutveckla dig?

18 Övriga kommentarer relaterade till kompetens, 
kompetensutveckling och denna enkät?

När du fyllt i Enkäten, skicka den till: Enkäten finns också att hämta i elektroniskt format:
Försvarshögskolan Lägg in nedan webbadress, tryck enter. Nedladdning börjar. 
Chp 99-01 Avd 4 http://m1.857.telia.com/~u85705115/enkat.xls
Mikael Wassdahl Klicka på e-mail adressen nedan och glöm ej bifoga filen enkätsvaren.
Valhallavägen 117 mikael.wassdahl@fhs.mil.se
115 93 Stockholm ÅTER TILL TOPP

Kommentar:

Kommentar:

Svar:

Svar:

Kommentar:

Kommentar:


