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ABSTRACT 

 

Denna C-uppsats syftar till att nå förståelse kring de betingelser som möjliggör strategisk 

samverkan för kompetensförsörjning. Formen för samverkan är ett nätverk. Studien har sin 

utgångspunkt i politiska dokument, på olika nivåer, som betonar vikten av mer lärande. En 

region har skapat ett nätverk, där förhoppningarna är att skapa mer lärande och att regionen 

därigenom har tillräckligt med kompetens för att vara självbärande ekonomiskt sett, vilket 

också är det globala målet med lärandet. Det ses som en lösning, av flera, som ska kunna 

hålla vår välfärd på samma nivå som nu. Det innebär också att lärandet inte längre bara 

betraktas som individorienterat, utan också samhällsorienterat.  

Studien har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där informanterna 

representerar olika yrkeskategorier inom samma nätverk. 

Resultatet visar att det finns en mångfald av indikatorer som både möjliggör och hindrar 

samverkan. Av de faktorer som möjliggör samverkan finns goda relationer som nyckelord. 

Det som kan hindra samverkan är bland annat personligheter och strukturproblem. Studien 

visar också att ett nätverk mycket väl kan tjäna som medel för att strategiskt 

kompetensförsörja en region. Viktiga incitament är bland annat att det finns ett klart och 

uppnåeligt mål som alla i nätverket varit med och tagit fram och att representanterna i 

nätverket har stark tilltro till nätverkets arbete och uppnåelsemål, då det visat sig att stödet 

och intresset från det egna företaget kan vara dåligt. 

  

Nyckelord: Nätverk, kompetens, samverkan, utvecklingsinriktat lärande, socialt kapital 
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1 Inledning 

Den här studien handlar om kompetensförsörjning och samverkan i nätverk i en 

mellansvensk region. Jag vill med den här studien studera hur kompetensförsörjning kan 

ombesörjas i en region, med tonvikten på hur de berörda parterna ser på samverkan dem 

emellan som ett sätt att möjliggöra denna kompetensförsörjning. Jag har varit intresserad 

av lärande, speciellt i arbetslivet, sedan jag läste Arbetslivspedagogik. Den kursen 

handlade om vuxnas lärande, där begreppet livslångt lärande fanns som en röd tråd genom 

kursen. Den berörde framförallt lärande i arbetslivet och även organisationers lärande 

fanns med som utgångspunkt. 

Ett företags eller en regions kompetensförsörjning handlar enligt om att strategiskt planera 

för morgondagens behov av kompetens. Rätt kompetens är avgörande för att överleva och 

utvecklas. Min studie har sin utgångspunkt i den kompetensförsörjning som en region 

genomför för att som yttersta syfte behålla välfärden. Kompetensförsörjningen syftar till att 

ge individer mer utbildning som i sin tur förväntas generera arbete eller ett bättre betalt 

arbete för individen. Det ger i sin tur mer skattepengar till staten, så att välfärden kan 

upprätthållas, menar Sveriges kompetens- och kvalitetsråd (2003). 

Objektet för den här studien är ett nätverk som benämns som kompetensråd och som i 

korthet betyder ett råd, bestående av kommun, företag, branschorganisationer, fackförbund, 

arbetsförmedling och andra organisationer, som i en kommun eller region ska planera för 

hur kompetensförsörjningen ska se ut. Näringsdepartementet (1998) skriver att alla 

kommuner som har Lärcentrum, bör också ha ett kompetensråd. Uppgiften för det här rådet 

är att strategiskt planera för ökad kompetens och fler arbetstillfällen lokalt för att regionen 

ska utvecklas, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. (Finansdepartementet, 2000a) 

Begreppet kompetensråd gjorde mig nyfiken. Under efterforskningar på mitt lokala 

Lärcentrum, fick jag veta att det just nu är under utredning om det ska ha ett kompetensråd, 

och hur det i så fall ska se ut. Det är ett aktuellt och outforskat område som det känns 

intressant att fördjupas sig i. Det behövs större kunskap om det här i samhället.  

EU:s statschefer har utifrån den så kallade Lissabonstrategin beslutat att Europa år 2010 

ska bli den mest konkurrenskraftiga och hållbara ekonomin i världen. Den globala 

ekonomin betonar mer och mer nödvändigheten av regional och lokal hållbar utveckling 
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för att uppnå nämnda mål. Studiens propositioner betonar ökad kunskap och kompetens, 

stärkt företagsamhet, ett utvecklat entreprenörskap och lokal utveckling genom samverkan 

mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Samverkan och kompetensförsörjning 

betraktas som grunden för att lyckas med en hållbar utveckling, vilket även betonas 

internationellt. Tillväxtprogrammet ar det styrdokument som regeringen ska följa. De 

nationella riktlinjerna betonar ett efterfrågestyrt arbetssätt, där arbetsmarknadens 

efterfrågan på arbetskraft mer än förut får styra kompetensförsörjningen av individer. I takt 

med samhällsomvandlingen, som går mer mot en kunskapsintensiv produktion, har kravet 

på individ, företag och samhälle ökat, och tillgången på kunskap och kompetens blir allt 

viktigare. En effektiv kompetensförsörjning är en förutsättning för en väl fungerande 

arbetsmarknad med full sysselsättning och ökad tillväxt.  

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den här studien är bland andra 

Ellströms (1996, 2000) teori om det utvecklingsinriktade lärandet, som är en överskridande 

och reflekterande inställning till de problem som uppstår. Jag har använt mig av en 

nätverksteori som menar att en plattform är nödvändig för att ett utvecklingsinriktat 

lärande ska fungera. Plattformen innefattar tillit, jämlika relationer, tid och resurser och 

externt stöd. Genom att arbeta i ett utvecklingsinriktat nätverk kan man skapa socialt 

kapital. (Svensson m.fl., 2001) Det sociala kapitalet har många innebörder. I denna studie 

används Colemans (Forsberg, Höckertin & Westlund, 2002) betydelse av begreppet. Han 

menar att länkarna mellan individer är det sociala kapitalet. Länkarna förmedlar tillit, 

förtroende och gemensamma värderingar och ska vara positivt laddade för att samverkan 

ska fungera. Slutligen redovisar jag för Kristina Humble och Ulf Jansons (1981) teori om 

samverkanbetingelser. Av teorin framgår att det är både, för individen svåra att påverka, 

yttre betingelser och personliga attityder påverkar utfallet av samverkan. 

1.1 Bakgrund 

I takt med att samhället förändras, från ett industrisamhälle till ett mer kunskapsintensivt 

samhälle, så har även kraven på individer, företag och samhälle ökat där tillgången på 

kunskap och kompetens blir allt viktigare. (Näringsdepartementet, 2002b) Denna 

förändring kan enligt Ellström (1996) bland annat tillskrivas produktionsekonomiska skäl, 

då många företag karaktäriseras av decentralisering och ökad komplexitet. Företagen måste 

då ha medarbetare som har kunskap och kompetens för att möta de nya kraven, till 

exempel att ta beslut. 
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1.1.1 En hållbar ekonomisk utveckling i Europa 

För några år sedan (2000) fastslog EU:s stats- och regeringschefer att EU 2010 ska bli den 

mest konkurrenskraftiga och hållbara ekonomin i världen. Beslutet fattades i Lissabon och 

kallas därför Lissabonstrategin (www.svensktnaringsliv.se). Ekonomin ska vara hållbar 

ekonomiskt, men även socialt och miljömässigt. För att den ska vara hållbar behövs en 

utveckling. Hållbar utveckling är:  

”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillgodose sina behov”.  

(Finansdepartementet, 2000b, s 23)  

Ekonomin är en av tre pelare för den hållbara utvecklingen. Målet med den ekonomisk 

hållbara utvecklingen är att den är på tillväxt. Tillväxt ger möjlighet till ökat materiellt 

välstånd. För att lyckas behövs teknisk utveckling, tillgång på arbetskraft, sparande och 

investeringar i fysiskt kapital och humankapital. Den socialt hållbara utvecklingen ser 

människan i centrum. För att främja den sociala utvecklingen måste medlemsländerna 

bland annat prioritera frågor som rör sysselsättning, tillgång till god utbildning, jämlikhet 

och jämställdhet och hög standard, såväl fysisk som mental. Den miljömässiga hållbara 

utvecklingen handlar bland annat om att använda naturresurserna på ett effektivt sätt. Dock 

utan att ekosystemet rubbas. (Finansdepartementet, 2000a)  

För att uppnå en hållbar utveckling finns direktiv, vilket ett av de sju huvudområden som 

EU:s medlemsländer ska jobba efter är ”Modernisera och effektivisera den sociala 

modellen”. Där poängteras det bland annat att utbildningssystemet måste anpassas bättre 

till kunskapssamhället och att varje land måste öka investeringarna i humankapitalet. Det 

är också viktigt för individen att vara anställningsbar. Ökad fokus på tjänstesektorn är 

viktig och det livslånga lärandet är också en viktig del som ska prioriteras. 

(www.svensktnaringsliv.se )  

Trots återkommande strategier om hållbar utveckling kan konstateras att fem år efter att 

Lissabonstrategin beslutades är resultaten inte tilltalande. (Europeiska Unionens Råd, 

2005) Att uppfyllandet av målet inte gått framåt i önskvärd takt kan ha att göra med att 

styrningen har varit för svag och därför görs den sju huvudområdena om till tre nya 

områden. I och med förnyelsen tror rådet att den fördjupade prioriteringen på tillväxt och 

 7



sysselsättning ska leda till framsteg. De tre områdena är Kunskap och innovationer, Ett 

attraktivt område att investera och bo i och Tillväxt och sysselsättning i den sociala 

sammanhållningens tjänst.  

Sammanfattningsvis kan sägas att EU ser humankapitalet som sin främsta tillgång och det 

livslånga lärandet nämns som en absolut förutsättning för att Lissabonstrategins mål ska 

kunna nås. Dessa frågor återkommer i Sysselsättningsstrategin, som EU beslutade om 

2003. Där poängteras också att arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll för att målen 

ska nås. (www.brysselkontoret.com ) (Europeiska Unionens Råd, 2005) Det ska poängteras 

att de dokument som finns med i det här kapitlet är politiska att de därför representerar ett 

av flera synsätt hur samhället ska se ut.  Dokumenten är inte vetenskapliga. Det finns 

många frågor att ställa om de begrepp som dessa politiska dokument använder sig av, 

vilket jag inte har fördjupat mig i. Det intressanta som jag ser det här är att begreppen finns 

med och från vilket perspektiv, individ eller samhälle, de ses från. 

1.1.2 Hållbar nationell utveckling  

Långtidsutredningen  

Finansdepartementet har med uppdrag från regeringen gjort en utredning, kallad 

Långtidsutredningen, som syftar till att analysera hur den svenska ekonomin kommer att 

utvecklas på lång sikt. Regeringen vill på detta sätt få ett underlag för de beslut som ska 

fattas. Målet med den ekonomiska politiken är att upprätthålla välfärdsstaten och då 

behövs en god utveckling av tillväxt och sysselsättning. Hög tillväxt ger goda 

förutsättningar att finansiera välfärden genom skatter och en hög nivå på sysselsättningen 

ökar också skatteintäkterna. (Finansdepartementet, 2000a) Tre områden är speciellt 

uppmärksammade och det är dels problemet med den allt äldre befolkningen. Samtidigt 

som antalet äldre ökar så minskar antalet arbetsföra. Färre ska alltså försörja fler i 

framtiden. Tillväxten inom detta område kan inte ses inom den offentliga sektorn på grund 

av att dessa tjänster fortsättningsvis finansieras av skatteintäkter. Fler privata företag skulle 

ge mer skatteintäkter för att hålla välfärden på en hög nivå. Det andra problemet, den 

fortsatta internationaliseringen av ekonomin, sätter stopp för höga skattehöjningar. De 

nationella produktionskostnaderna måste kunna vara jämförbara med de internationella för 

att Sverige ska kunna konkurrera på en global marknad. Den svenska ekonomin måste 

därför förlita sig på den privata sektorn för att få tillväxt av skatteinkomsterna. Det tredje 
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problemet, eller utmaningen som det också nämns som, är uppfyllande av miljömål, där 

regeringen också genom skatter och avgifter ska få in pengar till statskassan. 

Långtidsutredningen betonar vikten av att öka antalet privata företag och möjliggöra för 

dem att utvecklas och växa. (Finansdepartementet, 2000a)  

Arbetsmarknadsverket 

Arbetsmarknadsverket skriver i en rapport att Sverige riskerar att lida brist på arbetskraft 

inom en tioårsperiod. Främst beror det på den grupp som går i pension inom den tiden, 

alltså de så kallade 40-talisterna. Konsekvenserna av det blir en sämre samhällsekonomi, 

välfärden sänks och individens privatekonomi försämras. För att råda bot på det behövs 

sysselsättning för minst 80% av de i arbetsför ålder. Arbetsmarknadsverket betonar att 

kompetensförsörjning, integration och rehabilitering är speciellt viktiga frågor. För att 

kunna uppnå målet krävs samverkan mellan olika politikområden och även med 

arbetsmarknadens parter. (Arbetsmarknadsverket, 2002)  

Tillväxtavtal  

I Regional tillväxt – för arbete och välfärd (Näringsdepartementet, 1998) förs det in en ny 

regional näringspolitik. Bakgrunden är de tuffa besparingsåren under början av 1990- talet 

då välfärdsnivån sjönk. Regeringen vill nu att varje region maximalt ska utnyttja och 

utveckla de resurser som finns och bidra med fler och växande företag och ökad 

sysselsättning för alla. Det ska ge en ekonomisk tillväxt och fortsatt hög välfärd i hela 

landet. Regionala tillväxtavtal ska utarbetas i varje region. Det ska ge förutsättningar för 

bättre samverkan mellan olika organ som arbetar med tillväxt och sysselsättningsfrågor. 

Länsstyrelserna får ansvaret att driva projektet. Regionala kompetensråd bör upprättas och 

dessa ska möjliggöra samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Skälet 

till det är att en fungerande regional politik förutsätter att samverkan mellan näringslivets 

efterfrågan, på till exempel kompetensförsörjning, och det regionala utbudet harmoniserar.  

Tillväxtprogram 

I propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (Näringsdepartementet, 

2002a) beskrivs ett nytt politikerområde som benämns regional utvecklingspolitik, som är 

en sammanslagning av regionalpolitik och regional näringspolitik. Utgångspunkten är det 

regionala tillväxtprogrammet som är en utveckling av tillväxtavtalet. Syftet är att samordna 
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insatser inom områden där samverkan bidrar till att målet, väl fungerande och hållbara 

arbetsmarknadsregioner med god servicenivå i alla delar av landet, uppfylls. Ökad kunskap 

och kompetens, stärkt företagsamhet, ett utvecklat entreprenörskap och lokal utveckling är 

punktinsatserna som nämns.  

I utredningen Vänd på kuttingen – tillväxt för arbete och livskraft i hela landet 

(Tillväxtdelegationen, 2004) betonas ett annat perspektiv än det som ofta förekommer i 

den kommunala verksamheten. Det är ett nytt synsätt, från utbudsstyrt till efterfrågestyrt, 

som ska genomsyra tillväxtpolitiken. (Tillväxtdelegationen, 2004) Precis som perspektivet 

om vuxnas lärande har ändrats, från individstyrt till både individstyrt och företagsstyrt:  

”Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i 

syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning samt en rättvis fördelning.” (Utbildningsdepartementet, 2001, s 14)  

1.1.3 Utveckling inom regionen  

Det övergripande målet för det regionala tillväxtprogrammet i en mellansvensk region. 

”Ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv, verksamhet i en 

omgivning som karaktäriseras av positivt företagsklimat och en god 

livsmiljö.” (Utvecklingsrådet, 2003, s 5) 

  

Utvecklingsrådet består av Näringslivsorganisationer, politiska partier, myndigheter, 

organisationer, kommuner och landsting. Tillsammans har de, på uppdrag av regeringen, 

utformat ett regionalt tillväxtprogram, för perioden 2004- 2007, som har till uppgift att 

samla länets aktörer för att satsa på projekt som skapar tillväxt. Syftet är bland annat att 

skapa fler jobb och öka etableringen av nya företag i länet. Efter en nulägesrapport och en 

analys har Utvecklingsrådet kommit fram till att det i denna region finns två insatsområden 

som ska prioriteras. Insatsområdena kallas Regionala jordmånen och Fördjupade 

satsningar. (Utvecklingsrådet, 2004a)  

 Det första området handlar om att skapa ett gynnsamt klimat för att företag ska trivas och 

vilja satsa i länet. I realiteten betyder det att få nya företag att etablera sig i länet och att i 

stort stödja näringslivet för en utveckling. Det är grunden för att det andra insatsområdet, 
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Fördjupade satsningar, kommer att bli en lyckad insats. Det handlar om att fördjupa redan 

befintlig utveckling. I insatsområdet Regionala jordmånen är kompetensförsörjning en 

åtgärd av fem. De andra fyra är Företagsklimat, Entreprenörskap, Infrastruktur och 

Livskvalitet. (Utvecklingsrådet, 2004b)  

Rådet menar att en av de viktigaste tillväxtfaktorerna i framtiden kommer att vara 

tillgången till rätt kompetens, men också att varje individ under hela sitt arbetsverksamma 

liv måste höja sin kunskapsnivå för att vara anställningsbar. För att möjliggöra detta 

betonar Utvecklingsrådet att vuxenutbildningar måste göras tillgängliga, till exempel på 

kvällar eller helger. Distansutbildningar, utlokaliserade utbildningar och Internetbaserade 

utbildningar måste utvecklas för att möta individernas behov. Utbildningarnas innehåll ska 

vara anpassat efter näringslivets behov. Lärcentrum spelar här en viktig roll då de genom 

en aktiv samverkan med näringslivet kan möjliggöra för kompetensutveckling. Genom en 

uppbyggnad av Lärcentrum i varje kommun anses utvecklingen fortskrida. Det fodras en 

helhetssyn på utbildning, kompetensutveckling och näringslivsutveckling och det sker på 

bästa sätt tillsammans med arbetsmarknadens parter. Den operativa delen, information, 

vägledning och utbildning bör sedan ske ”i verkligheten”, det vill säga på företagen. 

(Utvecklingsrådet, 2004a) (Utvecklingsrådet, 2004b)  

Sammanfattning 

I detta kapitel har jag visat att kompetensförsörjning poängteras som ett viktigt incitament 

för utveckling, men även att synen på vems behov som ska styra kompetensutvecklingen 

har ändrats. En tendens som jag avläser av materialet ovan att är det företagens efterfrågan 

som får styra, istället för individen och dess intresse. De politiska dokumentens syn på 

lärande är att den är viktig för samhällets välfärd och utveckling. Perspektivet om till vems 

nytta lärandet ska vara har ändrats. Tidigare var det livslånga lärandet till för individens 

utveckling och välbefinnande. Nu kan jag utläsa att perspektivet finns på en högre nivå, på 

det samhälleliga. Det är för samhällets välfärd som individerna ska utvecklas i det 

livslånga lärandet. Till exempel så är utbildningar efterfrågestyrda, och då inte av 

individer, utan av företag. Tidigare var utbildningarna utbudsstyrda, efter individernas 

önskemål.  Utbildningsdepartementets (2001) mål med vuxnas lärande innehåller numer 

även ett mål om ekonomisk tillväxt.  

 11



De flesta nutida sociologer tvistar om huruvida vi fortfarande befinner oss i det moderna 

samhället eller det senmoderna samhället. Modernismen definieras bland annat med 

individualisering enligt Sociologiskt lexikon (1997, s 212). Kan då diskussionen ovan vara 

ett tecken på en ny epok, kanske den senmoderna? Sociologen Mikael Carleheden (2001) 

menar att det moderna samhället med stort M inte existerar, utan att moderniteten måste 

delas upp i olika epoker. Varje epok består av en autonomi-sida och en disciplin-sida. Vid 

en förändring av samhällsstrukturen kan en ny epok vara på gång. Carleheden menar att vi 

har tre moderniteter och att vi är på väg mot den tredje moderniteten.  Som ett tecken på en 

ny epok har det kommit en autonomi-sida på både makro- och mikronivå. När disciplin-

sidan kommer är vi i nästa epok. Min fundering är då om den frihet som individen hittills 

haft att själv få bestämma utbildning nu kontrolleras mer på makronivå. Kan det vara ett 

tecken på en ny epok? 

1.2 Syfte 

Syftet med min studie är att nå förståelse för de förutsättningar som möjliggör en 

utvecklingsinriktad samverkan i nätverk. 

Jag vill också undersöka om nätverk på regional nivå kan motsvara de politiska 

intensionerna om strategisk kompetensförsörjning och om samverkan i nätverk kan vara ett 

medel för det. 
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2 Litteraturfördjupning 

Det här kapitlet består av fyra avsnitt. I det första avsnittet tar jag upp samhällets 

förändrade syn på kompetens och i det andra tar jag upp vikten av kompetensförsörjning 

utifrån såväl företagar- som individnivå. I det tredje avsnittet visar jag på ett exempel på 

vad som kan innefattas i kompetensförsörjningen av ett företag och på vilket sätt det kan 

gå till. Slutligen, i det fjärde avsnittet, åskådliggör jag olika sätt att organisera ett företag, 

med betoning på nätverksstrategin. 

2.1 Centrala begrepp 

Kompetens definieras på olika sätt. Granberg (2001) refererar till mikronivå och menar att 

kompetens består av tre individkomponenter, kunskap, vilja och tillfälle, där kunskapen är 

grunden. Kunskapen som erhållits måste kunna sättas in i ett sammanhang (tillfälle) och 

där användas på rätt sätt för att det ska bli kompetens. Därtill måste det finnas en vilja att 

använda kunskapen. Antilla (1999) väljer att definiera begreppet som förmågan att klara av 

de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet. Den har han ”lånat” av 

Kompetensutredningen, som gjordes 1991. Statens kvalitets- och kompetensråd (2003) 

väljer att förklara kompetens som förmågan och viljan hos en individ att utföra en konkret 

arbetsuppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Enligt Näringsdepartementet 

(2002b) är förmåga det ord som bäst fångar upp begreppet, vilket innebär att kunna 

använda kunskaper och erfarenheter av olika slag praktiskt i en given situation. 

Arbetslivsforskning och forskning om arbetsplatslärande definierar ofta begreppet som 

någon form av kvalitativt agerande, då kunskaper, färdigheter, attityder och 

förhållningssätt omsätts i handling. Det är med andra ord ett begrepp med många 

innebörder. (Näringsdepartementet, 2002) 

Kompetensutveckling refererar också till mikronivå och innebär individens 

kunskapshämtning för att klara av ökade krav som ställs, speciellt i arbetslivet. Denna 

kunskapsinhämtning omvandlas till ny kompetens när individen operativt använder den. 

(Antilla, 1999) Kunskapsinhämtningen kan ske genom utbildning i eller utanför arbetslivet, 

genom att ha jobbrotation eller genom att en kollega har mer kunskap som den lär ut. Det 

kan också vara så att en ny medarbetare ger de redan anställda ny kunskap och nya 

infallsvinklar, vilket också kan kallas kompetensutveckling.(Antilla, 1999) 
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Kompetensförsörjningen finns på organisationsnivå och beskrivs som företagets sätt att 

tillgodose de krav som finns nu och i framtiden för att företaget ska överleva och 

utvecklas.(Antilla, 1999)  

Livslångt lärande introducerades av den sydafrikanska fackföreningsrörelsen COSATU, 

vars ambition var att ge praktiska och teorietiska utbildningar lika status, vilket i sin tur 

skulle jämna ut andra skillnader i samhället som klass, kön och ras.(Gustavsson, 1996) 

Begreppet lärande kan genom de flesta definitioner ses som en förändring av beteenden, 

attityder, tankar och handlingar. (Nilsson, 1996) Tillsammans med den andra delen av 

begreppet, livslångt, fick begreppet ett uppsving på 1970- talet. Människans livslånga 

lärande sågs som ett medel för att få ett bättre samhälle. Livslångt lärande fick plats 

bredvid begrepp som frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Detta var den humanistiska 

traditionens sätt att se på begreppet. Problematiken inom den traditionen var att idéerna 

inte var förankrade i samhällets struktur och därför svåra att genomföra. (Rubenson, 1996) 

Åtskillnaden mellan individ och samhälle var svåra att sammanföra och idéerna blev kvar 

på diskussionsnivå.  

På makronivå kan det livslånga lärandet ses som ett slags maktutövning menar Andersson 

och Bergstedt (1996). Genom utbildning lärs ett visst sätt att tänka och en viss kunskap ut, 

medan andra sätt att tänka och annan kunskap utesluts. Utbildning ses som frihet för 

människan, men kan alltså också ses som fångenskap. Människan blir fången i ett synsätt 

som en högre makt har valt ska vara det rådande. 

Inom arbetslivet har det länge funnits en syn på människans lärande där en åtskillnad 

mellan planeringen av ett arbete och utförandet av detsamma ska finnas. Det tailoristiska 

synsättet ansågs länge som ett bra arbetssätt, där människan bara skulle utföra några få och 

enkla arbetsuppgifter.(Davidson & Svedin, 1996) Om begreppet på 1970- talet sågs som ett 

obegränsat lärande som inte längre skulle vara bundet till formell utbildning, så har synen 

på begreppet svängt till att handla om hur lärandet bör se ut på arbetsplatsen. (Rubenson, 

1996) Människan ses under det senaste decenniet som en ekonomisk varelse, som endast 

ser utbildning för egen vinnings skull.(Gustavsson, 1996) Till de två olika synsätten, det 

humanistiska, och det andra synsättet som reducerar människan till en ekonomisk varelse 

kan läggas ett nytt, det integrativa synsättet på livslångt lärande menar Gustavsson (1996) 

Genom att till exempel se att lärandet som sker på fritiden, informellt lärande, kan ha stor 
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betydelse för hur individen genomför sitt formella arbete. Tanken är att varje individ ska 

kunna se samband mellan sitt eget lärande på olika områden, livsfaser och åldrar och 

därmed utnyttja lärandet maximalt.  

Informellt lärande måste uppmärksammas mer för vardagslärandet inte är tillräckligt för att 

få ny kunskap och kompetens. Det behövs reflektion, vilket kan fås i mer planerade 

aktiviteter som utbildning och självstudier. Lärandet måste också ses i ett större 

sammanhang, där till exempel samhällsförändringar ingår. (Ellström, Gustavsson & 

Larsson, 1996) Det är i distinktionen mellan arbetsliv - utbildning som det livslånga 

lärandet landar i denna studie. Det formella lärandet i utbildning har visat sig vara för 

abstrakt för att kunna appliceras till ett yrke och det informella lärandet i arbetslivet 

behöver reflektion för att bli kunskap. Kan distinktionen mellan arbetsliv - utbildning 

byggas bort? (Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996) 

Nätverk definieras enligt Svensson, Jacobsson och Åberg (2001) som ett antal 

självständiga företag som tillsammans kan uppnå ett mål som de inte kan var för sig.  

Med företag menas här också kommun, organisation, förvaltning eller myndighet. 

(Svensson, Jacobsson & Åberg, 2001) 

Arbetsmarknadens parter ses som företag, branschorganisationer, fackförbund, 

Arbetsförmedlingen och andra organisationer. (Svensson, Jacobsson & Åberg, 2001) 

Humankapital är varje individs samlade kunskap och kompetens, och ses som en 

investering. (Gustavsson, 1996) 

2.2 Samhällets förändrade syn på kompetens 

När man talar om kompetens och kompetensbehov bör man skilja på vad som kan ses som 

samhällets definitioner och tankar bakom dessa begrepp och vad individen lägger i dem. Vi 

kan konstatera att arbets- och näringslivet går igenom stora förändringar, från ett 

industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Men trots att vi tillverkar mer produkter än 

tidigare så återfinns färre och färre medarbetare inom tillverkningen. Det är istället inom 

tjänstesektorn som jobben finns bland annat inom service, vård och omsorg. I framtiden 

kommer allt fler jobb att finnas på små företag som erbjuder service till kunder på lokal 

nivå. I och med att medarbetaren mer och mer möter kunden öga mot öga krävs att 
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medarbetaren har serviceanda. (Giertz, 1999)  Det tolkar jag som att företagen och dess 

kunder måste ha ett tätt samarbete med varandra för att de tillsammans ska kunna skapa de 

bästa förutsättningarna för ett vidare samarbete. De olika leden i branschen kommer att ha 

fördel av att känna varandras verksamheter, kanske till och med att alla är involverande i 

varandras intressen. 

Trivsel på arbetsplatsen och ett bra kundbemötande 

Mot denna bakgrund är det är därför viktigt för företaget att medarbetaren trivs, har ett bra 

kundbemötande och kompetens för de arbetsuppgifter som de ställs inför enligt Giertz 

(1999). Granberg (2001) har samma syn på nödvändigheten med kompetensutveckling. 

Den gamla synen på arbete, med inslag av det Tailoristiska synsättet, såg störningar och 

problem som hinder som skulle byggas bort för att produktionen skulle fungera så bra som 

möjligt.  

En förändring kan skönjas då företag istället ser störningar och problem som ett naturligt 

inslag i det dagliga arbetet. Med det skiftade synsättet blir kompetensutveckling 

nödvändig, då alla medarbetare måste förstå företagets system och agera på, för företagets 

del, rätt sätt. Även Anell (1996) menar att gårdagens organisationer var differentierade, där 

arbetsuppgifterna var splittrade och avdelningarna hölls isär.  

Förändring från regelstyrning till målstyrning ökar medarbetarens handlingsut-

rymme 

Dagens verksamhet baseras på kunskap, snabbhet och flexibilitet och det kräver 

förändringar i sättet att organisera arbetet. Innehållet i arbetsuppgifterna kommer att vidgas 

och bli mer komplext. Medarbetarens kunskaper och färdigheter kommer att spänna över 

ett bredare område. Från regler och instruktioner som styrinstrument till målstyrning ges 

medarbetaren större spelrum för egna omdömen och beslut. (Anell, 1996) 

2.3 Kompetensförsörjning, planering för utveckling 

Kompetensförsörjningen - ledningens viktigaste fråga 

I boken Kompetensförsörjning – företagens viktigaste process (Antilla, 1999) redogör 

Magnus Antilla, konsult med kompetensförsörjning i förändringsprocesser som specialitet, 

för de viktiga stegen i kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningen är grundstenen i 
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ett företag. Det är ledningsgruppens yttersta fråga. Ledningsgruppen ska säkerställa att 

medarbetarens förmåga att lösa de uppgifter som hon ställs inför är tillräcklig för att 

företaget ska överleva och växa. I praktiken handlar det om att besvara fem frågor.  

1. Vilka förändringar står vi inför?  

2. Vilken kompetens behöver vi? 

3. Vilken kompetens har vi? 

4. Hur kan vi skaffa den kompetens vi saknar? 

5. Är vi på rätt väg?  

För att göra kompetensförsörjningen så kvalitativ och effektiv som möjligt måste företaget 

definiera kompetensbegreppet. Definitionen av begreppet kompetens bör vara så enkel som 

möjlig. Det blir då lättare att omsätta den i praktiken och en följd av det är att den används 

i större omfattning. Antilla menar dock att beskrivningen av begreppet är av underordnad 

betydelse. Det viktigaste är istället att se hur företaget använder sig av beskrivningen. 

(Antilla, 1999) 

Kompetensförsörjningen kan delas in i två huvudgrupper. Det är dels kompetensplanering 

och dels är det kompetensutveckling. (Antilla, 1999) Kompetensplanering kan ses som den 

stora av de två grupperna och det är här författaren lagt tonvikten. Kompetensplaneringen 

börjar med att ledningen göra en omvärldsanalys och verksamhetsplan (fråga 1). Att kunna 

se och förstå utvecklingen, både i omvärlden och i företaget och kunna möta den med 

kompetenshöjande åtgärder är den viktigaste processen i kompetensförsörjningen.  

En svår process, menar författaren, är att omsätta de ändrade kraven/förutsättningarna till 

kompetenskrav. Det är dock grunden för att sammanföra företagets strategier med 

kompetensutveckling. När företaget omsatt de nya förutsättningarna till kompetenskrav 

(fråga 2) övergår planeringen till att synliggöra vilken kompetens företaget har (fråga 3). 

Genom att beskriva den kompetens och de kompetenskrav som medarbetaren/gruppen av 

medarbetare har är det också lätt att se var det brister. Metoden för att synliggöra vilken 

medarbetare/grupp av medarbetare som behöver mer kompetens kan till exempel vara 

observationer, intervjuer eller enkätundersökningar.  

Oberoende av vilken metod som används är det viktigt att medarbetaren själv får bedöma 

sin förmåga samt att använda en referensgrupp, till exempel medarbetarens ”kund” menar 

Antilla (1999). Denna ”kund” kan vara en patient på ett sjukhus eller en slutkund som 
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betalar för en vara eller tjänst, men är mer ofta en medarbetare inom företaget som är 

beroende av medarbetarens kompetens. 

I kartläggningen av kompetensen är det också viktigt att undersöka om det finns tillfälle att 

med hjälp av ny kompetens lösa de nya uppgifterna. En annan faktor, som kan utläsas, är 

att ta hänsyn till målgruppens motivation att lösa sin nya uppgift och dennas motivation att 

utvecklas. Inom dessa områden är det också viktigt att medarbetaren själv får bedöma om 

tillfälle och motivation finns. Finns inte tillfälle och/eller motivation är det där insatserna 

ska sättas in. Tre viktiga komponenter i kartläggningen är alltså förmåga, tillfälle och 

motivation.  

Efter kartläggningen följer analysen (fråga 4). Den innefattar vilket område som ska 

prioriteras i utvecklingen och även preciserat utvecklingsbehov. Dessutom ska målgruppen 

definieras och målet ska vara fastställt. Det ska vara planerat vilka aktiviteter som ska 

genomföras, vem som bär ansvaret för dessa och när de ska genomföras. När allt det här är 

gjort är kompetensplaneringen klar och det är dags för kompetensutvecklingen. Efter den 

görs en uppföljning där företaget ställer sig frågan ”Är vi på rätt väg?”(fråga 5).  

Det här är Antillas (1999) sätt att se på kompetensförsörjning Det finns många sätt att se på 

begreppet och förfaringssättet. Det jag vill visa med avsnittet är ett exempel på vad 

kompetensförsörjning kan vara.  

Personlig utveckling och tryggare arbetsmarknadsförankring 

Näringsdepartementet (2002b) menar att det på individnivå finns många fördelar att vinna 

på att ha en högre utbildning och att vara öppen för kompetensutveckling. Studier visar att 

individer med högre utbildning är mer anpassningsbara än individer med lägre utbildning 

och det gör att individen med högre utbildning mer anställningsbar. Det ger också en 

mindre risk att bli eller vara arbetslös för de med högre utbildning. Utbildningen i sig är 

positiv för individens personliga utveckling. Genom att ta del av mer kunskap är det också 

lättare att vara en aktiv medborgare med de demokratiska rättigheter som finns. När 

individen kommit in på arbetsmarknaden finns en skillnad mellan den som har en formell, 

högre utbildning eller inte. Näringsdepartementet menar även att det finns ett samband 

mellan kompetensutveckling och lön. Andra positiva följder av utbildning är bättre fysisk 

arbetsmiljö och större möjligheter att styra sitt eget arbete. Den som har en högre 

utbildning deltar oftare i personalutbildning. (Näringsdepartementet, 2002b)  
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Arbetssystem som utvecklar mänskliga resurser 

På företagsnivå handlar det om att både se till det ekonomiska perspektivet och till 

humankapitalet. Per- Erik Ellström påstår i sin artikel i Pedagogiska Magasinet (2000) att 

betydelsen av lärande och kompetensutveckling inte bara ska ses ur ett ekonomiskt 

perspektiv, utan också kan ses som en humanisering av arbetslivet. Det skapar 

arbetsförhållanden som motverkar uppkomst av stress och arbetsrelaterad ohälsa. Han 

menar att lärande och kompetensutveckling skapar arbetssystem som inte förbrukar, utan 

utvecklar de mänskliga resurserna, så till exempel kan vara kunskapsmässiga, sociala och 

emotionella. Detsamma påstår Olsson (2001) Han menar att medarbetarens bristande 

kontroll över sin arbetssituation bidrar till ohälsa och att även passivitet och uppgivenhet 

kan läras in i vissa arbetsmiljöer 

Antilla (1999) menar att om sambandet mellan kompetensutveckling och företagets resultat 

var mer synligt skulle företagen prioritera denna fråga högre. Det är viktigt att utveckla och 

använda metoder som synliggör sambandet för att kunna åstadkomma en effektiv 

kompetensförsörjning.  

Problematik kring utbildningsväsendet 

Tyvärr är det inte så enkelt med kompetensförsörjning, menar Antilla (1999). Indikationer 

finns att kompetensen inte tillvaratas fullt ut samtidigt som det är brist på viss arbetskraft. 

Ett förslag är att marknadsanpassa utbildningar i större utsträckning. Utbildningssystemet 

måste också vara anpassat för såväl individens intresse som arbetsmarknadens behov. Det 

senare anses mer och mer få dominera. Problematiken är dock att det är en fördröjning från 

utbildningsplanering till examen. Det gäller att hitta en balans mellan utbud och efterfrågan 

där lokala och regionala intressenter med olika utgångspunkter tillsammans kan följa 

svängningarna.  

För att underlätta för individen inför ett utbildningsval krävs bra information om till 

exempel utbildningsvägar och konsekvenser av utbildningen. Även företag kan vinna på att 

hålla sig informerade om nya utbildningsmöjligheter. Företagen kan också själva informera 

studenter och andra om sitt kompetensbehov. (Näringsdepartementet, 2002b) Företagen 

skulle också behöva mer kunskap om vinsten i att kompetensutveckla. För att möjliggöra 

för vuxnas lärande har riksdagen beslutat att bedriva uppsökande verksamhet, erbjuda 

vägledning och validering av befintlig kompetens. (Antilla, 1999) 
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Tillgänglighet och studiestöd är också viktiga bitar för möjliggörandet av studier. 

Satsningar på distansutbildningar har gjort utbildningar mer tillgängliga. Att göra dem mer 

flexibla är också viktigt. Rörlighet gynnar kompetensförsörjningen, såväl nationellt som 

internationellt. För att kunna utnyttja befintlig kompetens i Sverige är det viktigt att 

individen är beredd att följa efterfrågan. (Näringsdepartementet, 2002b) 

Undersökningar om utbildningsnivå 

Forskning i Sverige om betydelsen av kompetensutveckling när det gäller den ekonomiska 

tillväxten är bristfällig. Dessa frågeställningar ökar dock i betydelse. NUTEK (2000) har 

gjort en undersökning som visar att det finns positiva samband mellan 

kompetensutveckling och produktivitet och tillväxt i företag. För samhället finns också ett 

positivt samband mellan investeringar i kompetensförsörjning och tillväxt. Enligt 

Näringsdepartementet (2002b) har Sveriges befolkning en jämförelsevis hög kompetens 

och bra möjligheter till lärande för vuxna, både i och utanför arbetslivet. Det baseras på en 

undersökning som OECD gjorde 1999 och där Sverige jämfördes i ett internationellt 

perspektiv. Två år senare gjordes även en undersökning om hur mycket de olika länderna 

spenderar på utbildning räknat i BNP. Sverige hamnade högt även på denna lista. 

(Näringsdepartementet, 2002b)  

2.4 Områden för kompetensförsörjning 

Att planera långsiktigt 

Kompetensförsörjningens operativa del sker på företagsnivå. Nedan ges dels exempel på 

områden som kan innefattas av kompetensförsörjning och dels hur de olika stegen i 

kompetensförsörjningen kan gå till. Innehållet i avsnittet är hämtat från idéskriften Om 

betydelsen av strategisk kompetensförsörjning (Statens kvalitets- och kompetensråd, 2003) 

som betonar långsiktighet när det gäller kompetensförsörjning. Rätt kompetens är 

avgörande för förmågan att uppnå goda resultat och utvecklas och då kompetens tar tid 

måste företagen ligga ett steg före och strategiskt planera för morgondagens behov av 

kompetens. Det är ledningens ansvar att anskaffa, utveckla och behålla kompetenser.  

Idéskriften betonar följande områden är viktiga för försörjningen av kompetens. 

1. Attraktiva anställnings- och arbetsvillkor  

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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3. Kompetensanalyser och kompetensplanering 

4. Försörjning av kärn- och stödkompetens  

5. Chefsförsörjning 

6. Jämställdhet 

7. Etnisk mångfald 

8. Åldersbalans 

9. Kunskapshantering 

De första tre områdena kan ses som de primära. De betraktas som grunden för att de 

resterande punkterna ska fungera på ett tillfredställande sätt. I ett företag måste det finnas 

en medveten idé om hur företaget vill uppfattas. Att vara en attraktiv arbetsplats innebär 

dels att kunna erbjuda en bra lön till medarbetaren. (Statens kvalitets- och kompetensråd, 

2003) Det finns många andra variabler som också inverkar på attraktionskraften. En bra 

kultur i företaget är väldigt viktigt. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsplats för att 

kunna locka till sig bra medarbetare, men det är också viktigt att ta hand om medarbetarna 

som redan finns. (Statens kvalitets- och kompetensråd, 2003) Ett företag ska vara medvetet 

om vad det sänder ut för signaler, både internt och externt.  

I idéskriften betonas att arbetsmiljön är viktig. Arbetsmiljöarbetet stärks genom att skapa 

arbetstrivsel, men det ska också förebygga arbetsskador och ohälsa. Arbetsplatsen kan 

skapas för att vara en lärande miljö, där medarbetaren motiveras och stimuleras. Det måste 

finnas en idé om hur företaget ska identifiera kompetensbehovet. (Statens kvalitets- och 

kompetensråd, 2003) Analysen ska synliggöra den kompetens som redan finns och även se 

långsiktigt både på individ- och organisationsnivå. Genom planeringen ska analysen 

omvandlas i praktiken. De resterande punkterna kan ses som en fråga om balans. Ett 

företag behöver både medarbetare som har kärnkompetens och stödkompetens. 

Kärnkompetens är den specifika kompetens som företaget behöver för att överleva. En del 

av medarbetarna behöver inte ha den, utan det räcker med stödkompetens, som här ses som 

en mer allmän kompetens. Här krävs det en balans för att uppnå det optimala förhållandet, 

enligt idéskriften. Viss kompetens kan företaget köpa utifrån, hur mycket är också en fråga 

om balans. 

När det gäller chefsförsörjningen är det viktigt med bland annat utveckling av potentiella 

chefer, stöd till befintliga chefer och rekrytering av nya chefer. Vad det gäller jämställdhet, 

etniskt mångfald och ålderbalans är det viktigt att de blir en återspegling av befolkningen i 
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stort. Ju fler som får inflytande – desto fler perspektiv som tillförs. Kunskapshantering, den 

sista punkten, handlar om information och kunskapsförmedling ska vara genomtänkt och i 

lagom dos för att kunna tillföra medarbetarna något. (Statens kvalitets- och kompetensråd, 

2003) 

Idéskriften är skriven som stöd för statliga förvaltningar och vill poängtera att 

kompetensförsörjningen ska hanteras på samma sätt som andra frågor av betydelse för 

måluppfyllelse och resultat. Skriftens noggranna redogörelse för de olika områden som 

berörs av kompetensförsörjningen gjorde att jag refererar till den, trots att det är företag 

som min studie handlar om. Ett företag kan lägga tonvikten på valda delar av nämnda 

områden. (Statens kvalitets- och kompetensråd, 2003) 

2.5 Nätverk som strategi för tillväxt 

Varför har intresset för nätverk vuxit fram? 

Svensson m.fl. (2001) poängterar fördelarna med nätverk som en metod för 

företagsutveckling, ett medel för regional utveckling eller ett sätt att uppnå en långsiktig 

ekonomisk utveckling. Det finns, enligt författarna, goda exempel vid användande av 

nätverksstrategin, både i Europa (Norra Italien) och i Sverige (Gnosjö). Intresset för 

nätverksorganisationer blir också allt större. Allt mer av offentliga medel för utveckling 

riktas till olika nätverksprojekt. ”Växtkraft Mål 4” är ett exemplen på ett av de största 

finansierade projekt (1996- 99), tre miljarder kronor fördelade på 2000 nätverksprojekt, 

som finansierats av offentliga medel. Historiskt sett har styrningen i Sverige, ekonomiskt 

och politiskt, varit storskalig och central. Den nedan beskrivna planeringsstrategin är 

tillämpad strategi. En annan strategi som under en längre tid varit populär är 

aktivitetsstrategin, men den strategi som nu är på uppgång är nätverksstrategin. Ett bra 

kännetecken kan vara att nätverket bygger på jämlikhet i motsats till organisationens 

hierarkiska struktur. (Svensson m.fl., 2001) 

Nätverk och organisationer anses ofta stå i motsats till varandra, där nätverket 

karaktäriseras som informellt, spontant, platt, engagerade relationer och ha horisontella 

kontakter. Organisationen anses istället som formell, rutinstyrd, hierarkisk, 

auktoritetsstyrda relationer och ha vertikala kontakter. Den tudelningen behöver inte alls 

vara sann. Nätverket kan vara temporärt eller långvarigt. Det kan vara inriktat på 

kortsiktigt produktionssamarbete eller långsiktigt utvecklingsarbete. (Svensson m.fl., 2001) 
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Svensson m.fl.(2001) menar att nätverksstrategin kan ses som ett försök att kombinera 

andra modeller, i ett försök att finna en strategi som är bättre anpassad till dagens samhälle. 

I nätverksstrategin är styrningen horisontell och drivkraften är gemensamma intressen, 

vilket kan jämföras med planeringsstrategin där styrningen kommer uppifrån och där 

drivkraften kommer från formellt ansvar. I aktivitetsstrategin är engagemanget drivkraften 

och styrningen kommer underifrån. I jämförelse med nämnda strategier är 

nätverksstrategin mer flexibel, samarbetet bygger på frivillighet och jämlika relationer och 

är efterfrågestyrt, vilket ger ett konkret och målfokuserat arbetssätt. I nätverkets kärna, och 

i de goda exemplen, finns det spontant framväxta nätverket. Det öppna arbetssättet kan 

skapa oklarheter kring syfte, metoder och förväntade resultat. 

Författarna menar även att nätverksstrategin kan vara en metod för att styra ett 

utvecklingsarbete, där planeringsstrategin används för att få styrning på central nivå och 

där den lokala nivån ges handlingsutrymme för flexibilitet och effektivitet. De nivåer som 

nämns i föregående mening kan omvandlas till företagsnivå/medarbetarnivå. 

Sammanfattningsvis menar författarna att nätverksstrategin kan vara ett medel för regional 

utveckling, då den inte har svagheten som aktivitetsstrategin, där samverkan står och faller 

med eldsjälen. Den är inte heller hierarkisk som planeringsstrategin, utan kan sägas ha tagit 

det bästa från olika strategier. Kritiken som författarna själva för fram är dels att det kan 

vara svårt att administrera fram samverkan. På de platser där denna strategi fungerar har 

samverkan spontant växt fram. Författarna påtalar också att nätverksstrategin kan vara ett 

svar på att andra strategier inte fungerar längre i det föränderliga samhället. Det behöver 

dock inte betyda att nätverksstrategin är bra. (Svensson m.fl., 2001) 

Kan nätverksstrategin fungera som en arena där kompetensförsörjningen planeras och 

verkställs? Jag kan se att dagens företag har ett stort ansvar. De ska kunna se den 

kompetens som finns i organisationen och kunna utnyttja den på rätt sätt. De ska också 

kunna se vad som saknas och kunna skaffa det. Till det kommer att skapa en 

arbetssituation som stimulerar medarbetaren till lärande. Av det material jag läst kan en 

dominerande föreställning utläsas och det är att lyckas företaget med detta kommer det att 

överleva och utvecklas och ha medarbetare som trivs och som utvecklas.  
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2.5.1 Utvecklingsinriktat lärande i nätverk 

Lärande ska enligt Ellström (1996, 2000) ha en balans mellan rutin och reflektion. Det 

anpassningsinriktade lärandet står för rutinen. Medarbetaren gör här sina arbetsuppgifter, 

utan att ifrågasätta och ändra på dessa. De problem som uppstår har medarbetaren stött på 

tidigare, så det finns redan en åtgärd att använda när problemet uppstår. Det 

utvecklingsinriktade lärandet står för reflektionen, där medarbetaren genom att ifrågasätta 

förutsättningar och uppgifter kan överskrida det givna och därigenom, på ett bättre sätt, 

kan lösa uppgifter. Vid det anpassningsinriktade lärandet är uppgiften alltid given, men 

även metoden och resultatet kan vara givna. Vid det utvecklingsinriktade lärandet är 

varken uppgiften, metoden eller resultatet givet, därför måste medarbetaren här även 

definiera uppgiften. Genom reflektionen kan medarbetaren utveckla och pröva nya 

tankesätt eller handlingsmönster. De befintliga rutinerna ifrågasätts och omprövas och nya 

tillvägagångssätt utvecklas. 

Det måste finnas både ett anpassningsinriktat lärande och ett utvecklingsinriktat lärande. 

Många gånger tenderar det sistnämnda att drunkna i det förstnämnda. När en grupp eller 

organisation arbetat fram ett sätt att handla på tenderar dessa tankar och handlingar att 

stabiliseras i strukturen runt dem. Den kan till och med institutioneras. Ett 

utvecklingsinriktat arbetssätt kräver alltså tanke och reflektion, alternativtänkande, 

experiment och risktagande och även tolerans för olikheter, osäkerhet och felhandlingar. 

Den anpassningsinriktade lärandet kan förklaras som följande; effektiv handling, 

problemlösning genom tillämning av givna regler/instruktioner och även enhetlighet, 

likatänkande, stabilitet och säkerhet. (Ellström, 2000) 

Det goda arbetet och det goda lärandet kännetecknas av en sammansmältning av de två 

arbetssätten. Dock har de flesta verksamheter tonvikten på det anpassningsinriktade 

lärandet, menar Ellström. Risken finns att det tar helt överhanden eller att det 

utvecklingsinriktade lärandet förpassas till särskilda utvecklingsenheter, som naturligtvis 

inte är bra för det försvårar möjligheten till innovation och nyskapande lärande i stora delar 

av verksamheten. För att möjliggöra för de visioner om lärande organisationer och 

arbetssystem som inte tär på humankapitalet krävs ett tidsmässigt och i andra avseenden 

uthålligt utvecklingsarbete. (a.a) 
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Ellström (2000) menar att det förutsätter bland annat att det skapas attraktiva och legitima 

mötesplatser för utbyte av erfarenheter och idéer. Också att det skapas möjligheter för ett 

brett engagemang och att det skapas möjlighet för flertalet anställda att vara med. Även att 

utvecklingsarbetet så långt det är möjligt integreras med den dagliga verksamheten och 

leder till påtagliga resultat, samt att utvecklingsarbetet får stöd från ledningen. Viktigt är 

också att poängtera att ytterst beror utfallet av hur de olika aktörerna väljer att agera inom 

ramen för handlingsutrymmet. (a.a)  

Är det möjligt att få tid för det utvecklingsinriktade lärandet? Är det en svår balansgång för 

företaget att veta hur mycket av medarbetarens tid som ska var anpassningsinriktat lärande 

och hur mycket som ska var utvecklingsinriktat lärande? 

2.5.2 Utvecklingskraften i nätverk  

För att kunna arbeta utvecklingsinriktat i ett nätverk krävs en plattform att stå på. Den 

innefattar fyra delar, tillit, jämlika relationer, tid och resurs samt externt stöd, menar 

Svensson m.fl. (2001). Tilliten innefattar förutsättningar för ett klimat som är öppet och där 

relationerna upplevs som trygga. Den konstruktiva kritik som kan förekomma ska upplevas 

som utvecklande. Det ska också finnas en trygghet i att det som handhas inom gruppen inte 

förs vidare utan tillåtelse. Ett nätverkssamarbete för lärande och utveckling präglas i 

grunden av förtroende och tillit. För att kunna lära av varandra krävs att man som individ 

blottlägger sig. Detta skapar öppna relationer över tid. Det gäller att se varje deltagare, 

dynamiken och kraften i gruppen som en utvecklingskraft. Eftersom nätverk ofta är 

frivilligt deltagande så måste själva deltagandet vara belönande och utvecklande. Det 

förutsätter att de sociala relationerna är jämlika. (Svensson m.fl., 2001) 

Jämlika relationer innebär att alla i nätverket kan komma till tals och att alla vågar yttra 

sig. Det är också viktigt att alla känner ansvar och delaktighet. Projektledaren ska vara 

lyhörd, flexibel och det är viktigt att alla i nätverket uppskattar ledaren. Tid och resurser i 

nätverket handlar bland annat om reflektion kring sitt eget arbete och lärande kring det. 

Resursdelen handlar om den ekonomiska möjligheten för att kunna delta. Genom att få 

externt stöd kan nätverket få praktiskt stöd, inspiration eller hjälp med kvalitetskrav. 

Nätverksarbete kan ses som organiserad form för att skapa socialt kapital. (Svensson m.fl., 

2001)  
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Kan man skapa jämlika relationer på en arbetsplats där det råder en hierarkisk styrning? 

Törs alla yttra vad den har på hjärtat om till exempel en lönesättande chef finns med? Vilka 

kan samarbeta och vad händer om projektledaren inte är tillräckligt kompetent för sin 

uppgift att leda samtalet? 

2.5.3 Nätverk och socialt kapital 

Det sociala kapitalet kan vara en avgörande faktor i utvecklingsarbetet i en region. Det 

menar sociologen James Coleman (Forsberg, m.fl., 2002) som ser det sociala kapitalet som 

länkarna mellan relationerna i nätverksbaserade grupper. Begreppet användes innan 

Coleman la sin dimension i det, av vilken Pierre Bourdieu är en. Coleman menar att det 

sociala kapitalet är en resurs för nätverket, som kan vara på mikronivå till att innefatta hela 

samhället.  

Coleman menar att länkarna kan vara av två slag. Dels kan det vara horisontella länkar 

mellan individen och andra individer i nätverket och dels kan det vara vertikala länkar 

mellan individen och beslutsfattare på högre nivå. Länkarna till andra makthavare och 

intresseorganisationer är också av betydelse. Det som är avgörande för ett lokalt socialt 

kapital ska fungera är att det finns många och starka länkar av bägge slag. Det är också 

avgörande att aktörernas attityder, värderingar, normer och målsättningar är positivt 

laddade i länkarna. De positivt laddade länkarna innehåller tillit, förtroende och 

gemensamma värderingar. De negativt laddade länkarna innehåller dess motsats och 

resulterar i försvårande eller omöjliggörande av gemensamt handlande av individerna. 

(Forsberg m.fl., 2002) 

Två exempel på lokalt socialt kapital är Bruksanda respektive Gnosjöandan. Bruksanda 

kännetecknas av de värderingar och normer mellan en lokalt dominerande arbetsgivare och 

väl sammansvetsat, lokalt rekryterat arbetarkollektiv. Resultatet är att entreprenörskap och 

nyföretagande inte främjas på grund av de rådande normerna och värderingarna. Under 

industriepoken var bruksandan en framgångsrik norm för regioner. Den 

strukturomvandling som pågått under en längre tid ger orter med bruksanda problem, då de 

aktörer som skulle kunna förändra det sociala kapitlet inte har fått tillträde på fältet. 

(Forsberg m.fl., 2002)  

Bruksandan står i mångt och mycket i kontrast till Gnosjöandan. Det positiva klimatet 

möjliggör i ett intimt samarbete mellan företag, där avknoppningar från existerande företag 
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uppmuntrades och där flexibilitet i produktionen är stor. Resultatet för de olika sociala 

kapitalen har visat sig i den ekonomiska utvecklingen och följden är att det inte bra att ha 

få och väldigt starka länkar, som bruksorten, utan istället satsa på att ha många länkar, av 

olika slag. Länkarna får inte heller bli för svaga, vilket kan resultera i litet socialt kapital. 

Det optimala sociala kapitalet handlar i förlängningen om förmågan till förnyelse av 

intressen. Det handlar om en balans mellan starka, långvariga länkar och svaga, tillfälliga 

sådana. Nya nätverk ersätter gamla, improduktiva nätverk och de som fortfarande är 

produktiva, underhålls. Det handlar också om en balans mellan aktörens förmåga att knyta 

an både interna och externa länkar. (Forsberg m.fl., 2002)  

2.5.4 Samverkanbetingelser 

Mot bakgrund av vad som framkommit ur texten ovan om nätverk och kompetensråd 

finner jag ”samverkan” som ett nyckelbegrepp för att man skall kunna nå de avsedda 

målen med kompetensförsörjning. Människor möts, utbyter idéer och löser problem 

tillsammans. Eftersom jag efterfrågar hur medverkande aktörer i ett kompetensråd ser på 

betydelsen av samverkan har valt att pröva Kristina Humble och Ulf Jansons ”teori om 

samverkan och samverkansbetingelser” (1981) som teoretiskt tolkningsraster. 

Enligt Humble och Janson (1981) påverkas samverkan av både aspekter som finns utanför 

individens påverkan och de mer personliga aspekterna. De benämns som objektiva- 

respektive subjektiva betingelser. Författarna menar att det är samspelet mellan de olika 

betingelserna som kan vara intressant. Problem på den ena nivån kan visa sig ha sin 

utgångspunkt på den andra nivån.  

De objektiva betingelserna består av arbetsuppgiftens natur, yttre samverkansbetingelser 

och betingelser som påverkar ömsesidig kännedom. Arbetsuppgiftens natur innefattar mål, 

teorier och metoder/arbetssätt. Det mäts i artikuleringsgrad, där hög artikuleringsgrad ger 

goda möjligheter till samverkan. Hög artikuleringsgrad på arbetsuppgiften ska ha uttryckta 

och klargjorda mål, som visar vad målet är med samverkan. Det ska också finnas en teori, 

där målet omvandlas till mer konkret nivå. Här beskrivs på vilket sätt målet ska nås. 

Slutligen måste det finnas ett arbetssätt som är genomtänkt. Här beskrivs det hur målet ska 

nås genom ett konkret förfaringssätt. Yttre samverkansbetingelser handlar om hur 

strukturen runt samverkansgruppen ser ut. Till exempel om individerna tillhör samma eller 

olika organisationer, hur ser det formella och informella kontaktnätet ut, fysiska avstånd 
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och har individerna liknande resurser för samverkan. Objektiva betingelser som påverkar 

ömsesidig kännedom handlar om att känna till de parter individen samverkar med. Att 

känna till parternas professionella roll, dess arbetsuppgifter och funktion i 

samverkansgruppen, samt den organisation och de resurser den organisationen kan bidra 

med. Det bör alltså finnas en övergripande syn på sammanhanget runt samverkansgruppen. 

(Humble & Janson, 1981) 

De subjektiva betingelser, menar författarna, handlar om att det faktiskt är individer som 

ska samverka. För att få en positiv samverkan krävs att individen har kunskaper, attityder 

och beredskap för att utföra uppgiften. Individens kompetens och motivation för uppgiften, 

menar författarna, ska användas i analysen av individens subjektiva hållning till sin 

arbetsuppgift. Begreppet som används vid analysen av de subjektiva betingelserna är 

yrkesidentitet. Begreppet innefattar förhållandet mellan de ovan nämnda subjektiva 

faktorer. Yrkesidentitet bör vara uppgiftscentrerad, vilket den blir om individen förstår de 

objektiva betingelserna och har förmågan att utföra uppgiften (kompetens). Motivationen 

handlar om att individen är ett subjekt med inställningar och känslor. Upplevelsen av 

arbetsuppgiften, liksom sättet att utföra den på, påverkas av individens värderingar och 

även dennas personliga tillfredsställelse kan inverka på beslut. Samverkansuppgiftens mål 

bör därför vara förenat med individens värderingar av både målet och samverkanspartners. 

Yrkesidentiteten består av personliga aspekter, interpersonella aspekter och funktionella 

aspekter. Alla dessa aspekter handlar om känslan att bli erkänd för det man gör, på olika 

nivåer. 

Om en arbetsuppgift kräver insatser från flera parter för att lösas, så är det en positiv 

samverkansbetingelse, menar författarna. Arbetsuppgiften måste dock förtydligas i mål, 

teorier och metoder som även visar hur och varför samverkan är en del av uppgiftens 

utförande. Genom att samverkansparterna får sina roller beskrivna och förtydligade, ser 

parten sin roll i samverkansgruppen. Rollen blir då mer uppgiftscentrerad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att om de objektiva betingelserna är positiva och att den 

subjektiva betingelsen är uppgiftscentrerad så styrs samverkansbeteendet mot att parterna 

vet sin egen och andras bidrag för att uppnå målet. Samverkan präglas av ett öppet och 

accepterande klimat gentemot parternas bidrag. Individen söker ökad kännedom om 

parternas funktion i samverkansprocessen och engagemanget ska vara realistiskt i 

förhållande till samverkansmålet. Vid ett positivt samverkansbeteende är individen också 
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intresserade av rollkännedom hos parterna. Samspelet mellan betingelserna finns alltså, 

enligt Humble och Janson (1981). Modellen nedan är tagen ur Humble och Janson (1981, s 

7) 
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3 Empirisk studie 

3.1 Preciserad frågeställning 

Jag har valt att studera samverkan av ett nätverk som i det här fallet bland annat består av 

företag, branschorganisation och arbetsförmedling. De som ingår i nätverket benämner jag 

som parter. Genom den här studien vill jag söka svar på följande fråga:  

• Vilka uppfattningar om samverkan har parterna i ett nätverk? 

• Kan nätverk vara en form för att uppfylla de politiska dokumentens idé om 

strategiskt kompetensförsörjning? 

3.2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är att människan är en del av ett sammanhang, 

som är större än delarna och där motstånd föder ny kunskap. Den kunskapsteoretiska 

utgångspunkten är hermeneutiken. Den metodologiska ansatsen är ideografisk. Det innebär 

att informanternas svar i studien är en beskrivning av deras upplevelse av fenomenet och 

ska därför inte generaliseras till alla kompetensråd. (Åsberg, 2000) 

3.2.1 Kvalitet i kvalitativa studier 

Reliabilitet och validitet har en annan innebörd än studier med kvantitativ ansats. En studie 

med kvalitativ ansats vill upptäcka företeelser och tolka och förstå informanternas 

livsvärld. Kvaliteten genomsyrar istället forskningsprocessens samtliga delar. Den handlar 

i mångt och mycket om att redogöra för de val man som forskare har gjort. Genom att 

beskriva hur forskningsproblemet uppkommit, vilken förförståelsen som finns, hur teorin 

spelar in och även hur empirin samlats in, transkriberats och analyserats. I och med att 

forskaren redogör för hela processen kan de som tar del av resultatet förhålla sig till den på 

ett sätt som gör att kvaliteten säkras. (Patel & Davidson, 2003) Det är min ambition att 

försöka presentera mitt tillvägagångssätt så tydligt som möjligt. 
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3.2.2 Metod 

om tod, anser jag att jag kan få värdefulla tankar om 

informantens upplevda livsvärld. Intervjuerna i denna studie är halvstrukturerade. 

Intervjue en växer, både för informanten och för den 

som intervjuar. I en intervjusituation ska intervjuaren på mycket kort tid skapa ett tillåtande 

samtal mellan två 

likställda pa tsplats, istället för att 

de skulle komma till mig. Avsikten var att försöka utjämna lite av det problem med 

mak tr

3.2.3 Urval 

Genom takt med ett lärcentrum i 

råden, vilka jag ringde 

upp de fyra informanter som är med i studien. På vilka grunder rektorn valde ut just det här 

rådet är o e genom studien.  

ågas vet de därigenom att 

andra personer i samma råd deltar i studien. Svaren jag får kan vara mer positiva än vad de 

i verkligheten är. Det på grund av att alla i rådet kan ta del av studien, då det är en offentlig 

handling.  

Gen att välja intervju som me

rna kan ses som samtal, där kunskap

klimat och samtidigt hålla den kunskapsmässiga delen på en bra nivå. Det finns dock en 

obalans i maktstrukturen, då det är intervjuaren som bestämt ramarna kring intervjun. 

(Kvale, 1997) För att, trots det, skapa en intervju som känns som ett 

rter, valde jag att komma till informanterna på deras arbe

ts uktur som Kvale beskriver.  

kontakter blev jag rekommenderad att ta kon

Mellansverige. De hade ett kompetensråd fick jag berättat för mig. Vid samtal med rektorn 

på Lärcentrum fick jag veta att de inte längre har något allmänt kompetensråd. Det 

fungerade inte i praktiken. Vad de däremot hade var riktade kompetensråd, vilket jag 

bestämde mig för att använda i min studie. Målet är detsamma som för det allmänna rådet. 

Av rektorn fick jag namn på parterna i ett av de riktade kompetens

sagt, och ska finnas med som en tank

Kritiska reflektioner 

Risken för informanten att lida skada ska vara så liten som möjligt. Konsekvenserna av en 

intervjuundersökning måste också uppmärksammas, enligt Kvale (1997). Möjlig känslig 

information från informanterna måste därför noga vägas, vilket kan vara ett etiskt dilemma, 

enligt Larsson (1993). Det är viktigt att hålla sig till sanningen, menar Larsson, samtidigt 

som forskaren måste skydda individen. Det kan alltså uppstå en konflikt mellan dessa 

faktorer. Jag ser det som problematiskt i denna studie, då intervjupersonerna blivit 

informerade om studiens syfte och vilken kunskap som efterfr
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3.2.4 Datainsamling 

användes en intervjuguide med öppna frågor. Som en 

extraresurs till de frågorna hade jag med mig en intervjuguide med mer riktade frågor om 

det skul r den användes vid två intervjuer några frågor för att förtydliga 

svaren till de öppna frågorna. Intervjuerna pågick mellan 45 minuter till en timma. För att 

 en känsla för texten som 

 användes de öppna frågorna i intervjuguiden för att på nytt ställa 

dem till texten, varje informant för sig. Jag väljer att i första hand redovisa 

Genom telefonkontakt med rektorn på det aktuella Lärcentrum berättade jag om min studie 

och frågan ställdes om det fanns utrymme för intervjuer i deras verksamhet. Jag fick 

nummer till fyra personer som alla har olika roller i kompetensrådet. En informant är 

anställd av lärcentrum och koordinator för detta råd. En informant kommer från en 

branschorganisation och är också ordförande i rådet. En informant representerar 

Arbetsförmedlingen och en informant kommer från ett företag.  

Vid intervjutillfället berättade jag återigen om min studie innan själva intervjun började. 

De etiska riktlinjerna om informerat samtycke och konfidentialitet har eftersträvats. 

(Kvale, 1997) I intervjusituationen 

le behövas.1 U

på bästa sätt kunna koncentrera på informantens berättelse, användes bandspelare. Även 

här söktes informantens samtycke. 

3.2.5 Dataanalys 

Jag har gått tillväga på följande sätt när jag analyserat och därefter tolkat mitt empiriska 

material. 

• Först läste jag igenom texten ett flertal tillfällen för att få

helhet. Därefter

informanternas avsedda mening med svaret.  

• Utifrån frågan sammanställdes svaren i nyckelbegrepp, exempelvis engagerad, 

intresserad av frågan och se ett värde.2 

• Därefter granskades nyckelbegreppen – de jämfördes och sammanställdes i 

kategorier som jag uppfattade framkomma ur materialet (Kvale, 1997) (Svenning, 

2003). Jag väljer att redovisa dessa kategorier med illustrationer från informanterna 

relaterat till var och en person i första hand.  
                                                 
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 2 
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• I mfört informanternas utsagor, med varandra för att se vad 

som eventuellt skiljer eller förenar de olika aktörernas utsagor.  

) följer en jämförande 

kommentar där variationer i informanters uppfattningar presenteras. 

al till skrift omvandlas den. Beroende på vem som ska 

använda texten så kan den utformas på olika sätt. Om texten inte ska tolkas ordagrant, utan 

användas som stöd för intervjuaren, behöver inte alla ord finnas med i omarbetningen. 

mationssjok, där informationen inte berört studiens syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ett andra steg har jag jä

• Slutligen konstruerade jag teman som konstitueras av de kategorier som framtagits 

ur materialet.  

• Resultatet har således framkommit genom att jag genomfört min analys på ovan 

beskrivna sätt. Efter varje temapresentation (Avsnitt 5.1- 5.3

• Sedan har jag tolkat resultatet med hjälp av bland annat Humble och Janssons 

(1981) teori om samverkansbetingelser. Jag har valt att redovisa resultatet som en 

sammanhängande text, där det kursiverade är ordagrant vad informanten sagt. Den 

övriga texten är även den informantens, men dock inte ordagrant. 

Kritiska reflektioner 

Genom att skriva ut intervjun från t

(Kvale, 1997) Jag har så noggrant som möjligt skrivit ut intervjun till text, men utelämnat 

vissa infor
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4 

I det här kapitlet redogör jag för resultatet av den empiriska studien, det vill säga de teman 

som

och reflektion, där jag reflekterar och teoretiserar mina resultat. 

Jag m

teori. J

och soc mer upp ur det 

fram

”tolkni

De tem

Samhällsförändringar i relation till säkrad kompetens som mål (avsnitt 4.1), Intresse 

4.2), Koordinatorns roll (4.3), Tydlighet i processen (4.4), Struktur 

för mål med det. 

4.1.1 Nedrustningen och säkerställa kompetens 

 1 menar att det är nedrustningen som är utgångspunkten: - I och med nedrustningen och 

tring var det svårt att hitta en sammanhållande länk för 

 Det finns inte längre någon på företaget som handhar utbildningsfrågor. 

ppgiften är: - att få ut nya medarbetare med baskompetens för våra verksamheter. Det 

handlar om att säkerställa kompetens. 

4.1.2 Finns inga paketlösningar och kompetensutveckla 

Det är en väldigt specifik bransch, som kräver kompetens som är svår att få tag i, menar 

2. Det är: - svårt att rekrytera specifik kompetens. Problemet är att det är svårt för 

retagen när de ser att de har ett behov, ett specifikt, så finns det i regel inga 

paketutbildningar, som man kan ta rakt av och erbjuda personalen. Att anlita någon blir 

Resultat, tolkning och analys  

 framkommit och de kategorier som konstituerar dessa. Varje tema följs av tolkning 

ko mer att tolka resultatet med i första hand Kristina Humble och Ulf Jansons (1981) 

ag kommer även att beröra teorier om utvecklingsinriktat lärande, nätverksteorin 

ialt kapital. Underrubrikerna i kapitlet svara mot de frågor som kom

komna resultatet. Jag har sedan presenterat min tolkning mot bakgrund av dessa 

ngsfrågor”. Med stöd av nämnda teorier försöker jag sedan begripa resultatet. 

an som framkommit benämns här som: 

möjliggör samverkan (

som hindrar (4.5), Förändringar som lindrar (4.6). 

 

4.1 Samhällsförändringar i relation till säkrad kompetens som mål 
Informanterna berättar om varför samarbetet kom till och vad de har 

IP

gamla xx- företagens uppsplit

kompetens.

U

IP

fö
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också i regel dyrt och därför är det väldigt bra att jobba tillsammans i nätverk. Uppgiften 

är att kompetensutveckla: - även konkurrenter emellan, för det är viktigt med 

agen haft för stor personalstyrka. De äldre 

har fått erbjudande om pension och de yngre gör man sig av med. – Företagen slimmar 

l. Då måste man 

stadkomma något som för över kompetensen från en kategori till en annan. Vi vill med 

samarbetet: - ge folk bättre kompetens så att man inte rekryterar in från gatan, vilket man 

gjort. Då  

 man 

ska kunn y

det inte finns färdiga utbildningspaket, på grund av 

den spec kan ge branschen den 

kompetens som saknas. Målet är klart hos alla informanterna. Det är också så att de har 

säkerhetsfrågor och utbildad personal. 

4.1.3 Få arbetskraft med rätt kompetens och säkerställa försörjningen 

Det här samarbetet finns: - för att företaget ska få den arbetskraft med rätt kompetens, 

menar IP3. Det är precis för att säkerställa försörjningen av den här typen av arbetskraft 

som har den kunskapen man vill föra in i företaget. Utgångspunkten är att: - man har 

produktionspersonal, men man vill ha lite högre utbildning på vissa områden.  

4.1.4 Slimmade organisationer och ge folk bättre kompetens 

Informanten menar att: - problemet är att föret

organisationen och trycker ihop åldersstrukturen. Då förlorar man mycket kompetent 

personal. 40-talisterna är ett problem hos många företag. Är det något man vet så är det 

när folk går i pension. Då förlorar man mycket kompetent persona

å

 kan man fråga sig vad man får för kvalitet. Det är en: - speciell bransch, inget 

man lär sig i skolan. En av uppgifterna är att försöka få utbildningar till stånd för att

a rekr tera in bättre kvalificerade personer. 

Tolkning och reflektion 

Informanterna menar att det är strukturer i samhället som är utgångspunkten. De 

samarbetar för att lösa en problematik som har skapats av de förändringar som skett i 

företagen, med neddragningar och effektiviseringar. Ju mindre ett företag är desto svårare 

är det att bekosta dyra utbildningar, då 

ifika branschen informanterna är aktiva inom. Att samarbeta 

samma mål, med likartade förklaringar. Det handlar om att branschen ska få den 

kompetens som krävs för att företaget fortsättningsvis ska kunna bedriva en verksamhet, 

där kompetent personal finns.  
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Varför samarbetar vi och vad vill vi?  

Informanterna i studien är alla medvetna om att de inte själva klarar av att lösa uppgiften 

inom det egna företaget. Den kompetens som efterfrågas är svår att få tag, då det är en 

väldigt s   ger de 

efterfrågade kunskaperna. Med den samhällsförändring som skett, med neddragningar och 

vilka so s som en första 

anställningsintervju. Alla informanter var medvetna om att var och en inte hade möjlighet 

nar informanterna. Även Svensson, 

01) är inne på samma tanke då de hävdar att ett nätverk kan 

fungera som en slags extern utvecklingsorganisation i branschen. De menar också att 

motiverar att samverkan överhuvudtaget utförs. Målet ska 

uttrycka något önskvärt, menar författarna. De svar som framkom i intervjuerna visar att 

peciell bransch och då det heller inte finns någon gymnasieutbildning som

effektiviseringar, finns inte längre kapacitet på företagen att själva kompetensförsörja 

blivande personal och i vissa fall även anställd personal. Att samarbeta i nätverk ter sig då 

som ett bra alternativ. Det positiva är då att parterna tillsammans kan forma den utbildning 

som personalen ska få och i vissa fall även påverka intagningarna. Företagen kan då styra 

m ska få möjlighet att kompetensutvecklas, då det kan se

att nå målet på egen hand, men att de genom att samarbeta möjliggör de för att nå målet. 

Svensson m.fl. (2001) menar att de parter som sammansluter sig i nätverk ofta är 

småföretagare som har som mål gemensam utveckling, vilket parterna i den här studien 

har. Enligt Humble och Janson (1981) finns en positiv samverkansbetingelse om 

samverkan är av ett sådant slag att den kräver insatser från flera parter för att lösas.  

Att lära och utvecklas tillsammans 

Genom strukturomvandlingen i samhället och den mycket speciella bransch som det 

handlar om finns i princip inte något alternativ, än att samarbeta i regionen, för att 

säkerställa den kompetens som är nödvändig, me

Jacobsson och Åberg (20

företagen var och en för sig kan ha svårt att driva en utvecklingsprocess, men tillsammans 

kan de lära och utvecklas. 

Målet för samverkan ska vara detsamma för alla 

Alla informanterna menar att det är viktigt att målet för samverkan är detsamma för alla. 

Målet ska vara mycket klart, avgränsat, förankrat och förståeligt, menar informanterna. För 

dem handlar det om att kompetensförsörja branschen. Det är målet för den här samverkan 

och det är därför de samverkar med varandra. Humble och Janson (1981) menar att målet 

är det önskade resultatet som 
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alla parter har samma mål med samverkan. Den medvetenheten är enligt Humble och 

Janson (1981) positiv för samverkan. Det är efterfrågan från företagen som har styrt målet, 

 

4.2 Intresse möjliggör samverkan 

t och att man respekterar varandras olika åsikter. Det är också 

viktigt: - att få en trivsam stämning och hjälpas åt med arbetet.  

4.2.2 Prioritera arbetet i nätverket 

vilket gör att det känns väldigt aktuellt och precist. 

De teorier som enligt Humble och Janson (1981) bör finnas för att en arbetsuppgift ska ha 

en hög artikuleringsgrad ska bygga på en teknik, som har ett påvisbart samband med de 

uppställda målen. Målet är att kompetensförsörja branschen och teorin är att göra det 

genom att starta en utbildning för att nå målet. Teorin är klarlagd. Alla informanterna 

tycker att sättet för att uppnå målet, genom utbildning, är jättebra. Metoder/arbetssätt för 

att uppnå målet är att genom samverkan mellan de olika parterna möjliggöra för att få ut 

medarbetare som är kompetenta till de arbetsuppgifter som krävs på de olika företagen. 

Kompetensrådet är den samverkansform som har valts för ändamålet och 

utbildningsformen är en KY- utbildning, där företagen ordnar LiA- platser (Lärande i 

Arbete) för att nå målet. Det är också företagen som har varit med och utformat 

utbildningen, och också utvärderar och omformar den efter behov från både dem och de 

som utbildas.  

Informanterna berättar vad de tänker om samverkan, vad som möjliggör samverkan och 

om det finns strategier för samverkan. 

4.2.1 Öppenhet och respekt 

IP1 menar att samverkan möjliggörs om parterna i nätverket respekterar varandras åsikter. 

– Att det är ett öppet klima

Det är även viktigt att prioritera arbetet i nätverket, menar IP1. – Att jag är intresserad av 

frågan. Att möjliggöra samverkan handlar också om att: - alla ska se samma mål. Att man 

har ett gemensamt syfte där vi vill uppnå ett resultat. För att kunna engagera sig i 

samverkan krävs: - att jag ser ett värde av samarbetet. Det hänger ju på att alla får en 

vinst på det. Företaget måste känna att det här ger oss någonting. 
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4.2.3 Relationer som är täta och avslappnade 

Enligt IP2 är det är viktigt med stämningen i gruppen. – Det ska finnas en öppenhet. Det 

känns naturligt med träffarna. Relationerna är jätteviktiga – för det behöver man inte vara 

tt de drar sig ur samarbetet när det har startat. Det är lättare att få företag att 

komma tillbaka” om de har fått en ärlig bild av samarbetet. – Det gäller att inte försköna. 

Det är även viktigt att diskutera så att: - alla tankar kommer fram.  

4.2.6 Ett bra samarbete ger ringar på vattnet 

samarbete mervärde i form av: - ringar på vattnet. 

Ju fler man engagerar i ett sådant här nätverk, desto kraftfullare blir det, enligt IP2. 

4.2.7 Pedagogisk, trygghet och tillit 

rna ska vara: - lyhörda för 

varandras situation och att sätta sig in i hur andra tänker. Det är även: - viktigt att man 

kan vara s

bra kompisar. Inget akademiskt – man försöker inte imponera på varandra. Det ligger på 

ett väldigt bra plan. Det är: - viktigt med tät kontakt.  

4.2.4 Ett mervärde i att delta 

Det finns ett mervärde i att delta, hävdar IP1. – Det är ju ändå en rekryteringsbas till 

regionen det handlar om. Här gäller det att ha en öppnare syn på frågorna och se att det 

blir en större vinst att samarbeta istället för att alla jobbar var för sig. 

4.2.5 Klargöra förväntningar innan samarbetet drar igång  

IP2 tycker att det är viktigt att skapa grunden på stadig mark. En del backar när de får 

information som visar på vad som krävs, i till exempel form av tid, men det är bättre att de 

backar då, än a

”

Mer globalt sett så ger ett bra nätverks

För att samverkan ska fungera krävs, enligt IP3: - att man känner varandra väl, menar 

informanten. Det är också viktigt att känna sig trygg och att parte

 en hyf at bra pedagog. 

4.2.8 Viktigt med vinst för alla 

IP3 menar att samarbetet måste vara till vinst för alla som deltar. – Att det är ett win- win- 

koncept. 

 38



4.2.9 Prioriteringar och informella kontakter 

Att se värdet i att vara med och: - att prioritera den här verksamheten möjliggör 

samverkan. Att hålla kontakten mellan möten är också viktigt, enligt IP4. – Det är mycket 

att prata med folk mellan mötena. Hålla de där kontakterna. Jag sitter inte bara här på 

kontoret och väntar på att folk ska ringa mig, utan är det något, så tar man upp de, 

diskuterar och pratar. Det gör i stort sett alla som sitter i ledningsgruppen. 

4.2.10 Öppenhet i kommunikationen och telebildskommunikation  

nte alla gillar alla 

beslut, det är en annan sak, men man ska i alla fall känna till det. Telebild används för att 

parterna över telebild. Det 

an kan sägas att de är 

eniga om att klimatet i nätverket ska vara öppet och trivsamt. Det ska kännas naturligt med 

träffarna f t kan skapas på olika sätt. Genom 

rna är 

viktiga. IP2 därför att om relationerna är bra möjliggör det för ett ärligt klimat där man kan 

ta disku  betonar också vikten av att relationerna 

ra säger. IP4 betonar även vikten av att hålla kontakten 

mellan möten, vilket kan ses som ett sätt att hålla relationerna informella. Även IP2 

betonar a .  

 så att alla tankar kommer fram och enligt IP4 för att inte sopa något under 

Enligt IP4 är det också viktigt att ta diskussioner när det behövs. – Man ska liksom inte 

sopa något under mattan. Det har aldrig varit min stil. Sen kanske i

finns på olika platser i landet. – Däremot kör vi mötena 

underlättar också. Man behöver inte träffas. Det funkar rätt bra. Men sen behöver man 

träffas i alla fall några gånger per år. 

Tolkning och reflektion 

För att sammanfatta vad informanterna anser möjliggör samverk

. En in ormell känsla ska finnas. Denna öppenhe

att hjälpas åt med de arbetsuppgifter som finns i nätverket (IP1, IP4) och respektera 

varandra möjliggörs samverkan (IP1). IP2 och IP3 anser att relationerna mellan parte

ssioner och respektera varandra. IP3 

underlättar samverkan, gärna att individerna känner varandra genom tidigare kontakter i 

branschen. Trots att det endast är två informanter som, explicit, påtalar vikten av goda 

relationer, så är ändå andemeningen hos alla informanterna att man ska vara lyhörda inför 

varandra och lyssna in vad and

tt det är viktigt med täta kontakter

En form av ärlighet är IP2 och IP4 inne på. Att ta diskussioner när det behövs är viktigt, 

enligt IP2
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mattan. c förhållande till vad som krävs i 

samarbetet. 

som deltar. Ett 

win- win- koncept. 

Diskussioner motverkar godtycklighet 

för samarbetet inte tar egna ställningstaganden när 

det gäller de olika stegen, som sedan får styra verksamheten. Det här kompetensrådet 

ycket, både vad det gäller mål och arbetssätt, vilket enligt 

ra nyfiken och ställa frågan ”varför” till sig 

själv och de andra deltagarna.  

IP2 ty ker att är det är viktigt att vara ärlig i 

 IP1 och IP2 har också en globalare syn på samarbetet genom att se ett mervärde i att delta. 

IP1 ser mer till att det är regionen som får del av resultatet och inte bara företaget. IP2 

menar att samarbetet ger större effekter om man är fler som engagerar sig. Nätverket blir 

kraftfullare. IP3 betonar att det är viktigt att samarbetet blir till vinst för alla 

Diskussioner så att alla tankar kommer fram och för att inte sopa något under mattan, 

menar två informanter är viktigt för att samarbetet ska vara ärligt. Svensson m.fl. (2001) 

menar att det är viktigt att deltagarna träffas, lär känna varandra och tillsammans hitta fram 

till det som är själva kärnan i nätverkssamarbetet. Det är enligt Humble och Janson (1981) 

viktigt att den som är ytterst ansvarig 

verkar diskutera väldigt m

författarna bygger bort risken med att de olika stegen blir godtyckligt utformade.  

Klimatet i gruppen är viktigt 

När det gäller parternas förhållningssätt gentemot varandra betonar informanterna att 

klimatet ska vara öppet, trivsamt, informellt och det ska finnas en trygghet mellan parterna. 

Enligt Svensson m.fl. (2001) är en av plattformarna för ett arbete i ett utvecklingsinriktat 

nätverk tillit, som innebär ett klimat som karaktäriseras av öppenhet och en trygghet. En 

informant menar att det är viktigt att vara lyhörd och sätta sig in i hur andra tänker. Vilket 

kan tolkas som att genom att den öppenhet som skapas i nätverket möjliggör att parterna 

vågar diskutera olika problem och tillsammans komma fram till nya idéer och lösningar. 

Svensson m.fl. (2001) menar också att tillit och risk är sammanflätade med varandra. 

Genom att klimatet karaktäriseras av stor tillit vågar också parterna ta en stor risk. Risken i 

det här fallet innebär att våga ifrågasätta, va
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Kännedom om parterna 

Två informanter menar att relationer, genom bland annat tidigare kontakter i branschen, 

n och dess specifika yttre betingelser som påverkar dem. Kännedomen 

ska också innefatta partens utbildning och kompetens. De olika formerna av kännedom 

t viktiga är att det finns 

ssionerna kring arbetsuppgiftens natur, varför vi samarbetar 

och vad vi ska ha för mål, kan skapa den rollkännedom som efterfrågas, vilket också 

4.3 Koordinatorns roll 
Informanterna menar att koordinatorn har en viktig roll. 

underlättar samverkan. Hur de relationerna ser ut beskrivs inte. God kännedom om 

samverkansparten underlättar för samverkan, menar Humble och Janson (1981). Det är 

dock viktigt att skilja mellan rollkännedom och personkännedom. Samverkansparterna ska 

ha kännedom om varandras professionella roll. Individerna ska ha kännedom om varandras 

funktion i samverka

behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra, men de

rollkännedom om parterna. Svensson m.fl. (2001) betonar dock att småföretagare bygger 

sin tillit på personrelaterade kontakter i sitt nätverksbyggande. De väljer ut externa 

stödpersoner som de har en bra personlig relation till. Därför, menar författarna, är det 

viktigt att nätverksdeltagarna själva får välja externa stödpersoner för att det ska skapas ett 

tillitsfullt samarbete. Kan det vara så att teorierna motsäger varandra. Det kan vara så, men 

det behöver inte vara det. När Svenssons m.fl. (2001) menar att det är viktigt för 

småföretagarna att själva få välja extern stödperson kan det vara så att rollkännedomen 

också finns där.  

Jag kan se att de många disku

Humble och Janson (1981) indikerar. 

En global syn på samarbetet 

En informant menar att varje part bör se samarbetet ur ett större perspektiv. Man kan inte 

bara se till sitt eget företag och dess vinst. Informanten menar att varje part ska se på 

samarbetet på ett öppet sätt, där ”konkurrerande” företag blir samarbetsparter med ett 

gemensamt mål och där man hjälps åt att, som i det här fallet, kompetensförsörja 

branschen. Informantens synsätt kan ses som Näringsdepartementets (1998) förhoppning 

om hur tillväxtprogrammet ska fungera, med ett råd som strategiskt ska kompetensförsörja 

en region.  
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4.3.1 En sammanhållande länk är viktig för arbetet 

Det är viktigt med: - en eldsjäl, en sammanhållande länk, menar IP1. 

4.3.4 Genom reflektionen om vad vi gjort möjliggörs utveckling 

det som har fungerat bra. Vi har en förmåga att hela tiden streta framåt och jag tror att vi 

 sällen ger oss tid för reflektion. Man gör en del onödiga 

misstag genom att inte ta tillvara på tidigare erfarenheter. Också att få känna att vi i den 

 enligt IP4. – Det bygger också på att man har en bra projektledare. Det ska 

ett alldeles utmärkt sätt och är engagerad 

i det här. Det ska vara en engagerad person. Det är viktigt. Vi har ett bra samarbete. Vi 

kommunicerar en hel del mellan mötena. Vi bollar olika saker.  

4.3.2 Koordinatorn ska hålla ihop hela nätverket  

Koordinatorn är väldigt viktig. – Det är viktigt att det finns någon som håller ihop det, så 

att man håller det levande. Att utbildningsansvariga ska kännas närvarande under hela 

tiden. Att man har engagerade personer på alla plan. Det är också viktigt att se till att alla 

hålls informerade, vilket är koordinatorn uppgift. Det är viktigt med information. Att alla 

hålls uppdaterade. Men samtidigt, inte bli bombarderade av information. Bara det de 

verkligen har nytta av. Att det finns en återkoppling och utvärdering och att man hela tiden 

tar nya diskussioner utvecklar samverka, menar IP2. –  Så att det inte blir att vi kör på som 

vi har gjort tidigare.  

4.3.3 En eldsjäl är viktig 

Det måste finnas eldsjälar också, personer som själva vill, alltså inte blir tilldelade 

uppgiften, vara med i detta råd för att frågorna intresserar mig, enligt IP3.  

- Och naturligtvis hela tiden tid för reflektion, menar IP3. Inte bara se framåt hela tiden, 

utan också titta på vad har vi gjort hittills. Vad har fungerat bra. Vad kan vi göra mer av 

missar en del, därför att vi så

här gruppen gör något bra och att man kan vila lite i det.  

4.3.5 Projektledarens roll – engagerad och informativ  

Det är även viktigt det här att skicka ut information, så att folk ser vad som händer och då 

finns det en möjlighet att reagera också. Det är projektledarens uppgift och dennas roll är 

också viktig

vara en engagerad person. XX sköter det här på 
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4.3.6 Skapa engagemang och en bra stämning koordinatorns roll 

Samverkan möjliggörs av: - öppenhet och att skapa ett engagemang. Genom att få vara 

med och r IP4. – Kalle, kan inte du ta 

hand om det här. Du Stina, du kan ju det här. Det är ju din hemmaplan. Då blir man 

erkets fortlevnad att det finns en person som håller ihop projektet. 

Denna person ska ha blivit tilldelad ansvaret, helst av intresse, och har en större del i att 

projektet ete handlar också om att ge, menar IP2. Man kan inte 

enhet, tid och 

support.  

Koordinator har en viktig roll 

ndringar. Informanterna verkar 

väldigt nöjda med koordinatorn arbete och dess sätt att sköta samarbetet på. Humble och 

Janson (1981) m s, som vi i det här fallet 

kan se som koordinatorn, ska vara erfaren och kunna se att de olika stegen i artikuleringen 

 

 hjälpa till med olika saker skapas engagemang, mena

tvingad. Det är lite taktik. Beröm, det är alltid bra. Det gäller också att: - skapa en bra 

stämning i de här grupperna.  

 

Tolkning och reflektion 

IP1 och IP3 tycker att det är viktigt med en eldsjäl, någon person som brinner för frågan. 

IP2 säger att koordinatorn är viktig och IP4 att projektledaren är viktig. Alla menar att det 

är nödvändigt för nätv

 drivs framåt. Ett nätverksarb

bara ge sig in i ett samarbete av detta slag och tänka på allt man kan få genom samarbetet. 

Parterna måste också fundera på vad man kan ge, i form av kunskap, erfar

Alla informanter menar att koordinatorns roll i samverkan är viktig för att samverkan ska 

fortskrida. Denna part ska hålla ihop projektet och ha en större del i att det drivs framåt. 

Svensson m.fl. (2001) betonar att processledaren spelar en viktig roll, då denna bland annat 

ska möjliggöra för lärandet i samverkan, genom att få deltagarna att reflektera över olika 

frågor och ge dem möjligheter att se möjligheter till förä

enar att den person som är ansvarig för att målet nå

finns. Vidare menar Svensson m.fl. (2001) att processledaren för med sig vissa mervärden, 

till exempel effektiva metoder för lärande eller bra material att arbeta efter. Processledaren 

kan mycket väl ha en låg profil och vara jämlik med de övriga i gruppen. Vad som är av 

vikt är att det finns någon som tar initiativ i startskedet, samlar ihop resonemangen och 

hela tiden ser framåt. Det handlar om att driva en process framåt och utveckla den.  
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4.4 Tydlighet i processen 
Informanterna menar att samverkan möjliggör genom bland annat en genomtänkt struktur. 

4.4.1 Telebild ger en bra struktur på arbetet 

Att träffarna har en bra struktur är positivt. – Vi blir styrda av en dagordning. Möten sker 

alltid över telebild. – Det är speciellt. En ny teknik för mig. Man måste ha en viss struktur 

på samtalet. Vi blir tvingade till det, men det finns ingen nackdel i det 

ner om målet och vad varje part kan ge i samarbetet  

 beredd att ge och vad kan vi ge i form av tid och stöd? Så det är en viktig del. I 

den här gruppen har man diskuterat det väldigt ingående och där är man beredd att 

pel kunskap och erfarenheter är det viktiga 

em har 

ansvar för den här nivån och vad är nästa steg. Kan man göra det tydligt, så att det inte 

lir ifrågasatt, så vet alla vad som gäller. 

4.4.2 Diskussio

IP2 menar att: - inledningsvis är det viktigt att titta på om vi har samma bild av samverkan 

och samarbete. Att man går in med samma förväntningar, förhoppningar och 

föreställningar. Det är jätteviktigt. Tänker man på företagen så tror jag inte att man kan 

diskutera det tillräckligt länge. Målet är det viktigt att alla är överens om. Diskussioner om 

hur mycket tid som krävs av var och en: - tror jag inte kan diskuteras tillräckligt länge. I 

samarbete förväntar man sig att få så mycket – man får ta del av erfarenheter och 

kunskap, men det handlar också om att ge och jag tror det är viktigt att även diskutera; 

Vad är jag

avsätta tid. Tillsammans med till exem

diskussioner ta inför ett samarbete.  

4.4.3 Tydlighet i yrkesrollen och processen   

– Det är väldigt viktigt när man samarbetar att man är överens om det mål man har, att 

det är ett väldigt tydligt mål, som även ska vara avgränsat, förankrat och förståeligt. 

Individen måste, enligt IP3, vara: - klar över sin egen roll när man samverkar. Att man är 

förankrad i sin egen yrkesroll. Det är även: - viktigt att man är påläst. Alla måste känna att 

det är något angeläget. Det krävs mycket av en grupp att hinna träffas. Att man då 

prioriterar det här. Det handlar hela tiden om att prioritera, då får något annat stå 

tillbaka. Det handlar också om att: - sätta fantasin i rörelse. Ta lite brainstorming, så att 

man inte fastnar i hinder, utan har en vision. Ofta handlar ju samverkan om att försöka 

hitta vägar som kanske inte alltid är helt prövade heller. Tydlighet i processen är också 

viktigt. – Tydlighet och tydlighet i de olika stegen är vad samverkan handlar om. V

b
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4.4.4 Tydliggöra målet och återkopplingen till målet är viktigt  

Målet är viktigt, menar IP4. I det här fallet gäller det att ha ett mycket klart mål. Vad är 

det vi sk   är också grundläggande. - Nästan 

Att ha en b

och reda på saker och tydlighet för alla vart vi är på väg och det blir det på det här viset, 

Två informanter anser att information till alla berörda är angeläget. Att varje part som finns 

i samver mråde, och vara påläst men även 

a göra och hur vi ska göra det. Återkopplingen

på varenda möte pratar vi om det som inte fungerar.  

4.4.5 Struktur  

ra struktur i arbetet hjälper till vid samverkan, enligt IP4 - Jag vill ha ordning 

genom de här protokollen. Det mesta blir protokollfört. De som är med på mötena får veta 

lite mer, det är självklart. Det här diskuterades. De här besluten togs och det här och det 

här ska göra. Det här ska skickas ut.  

Tolkning och reflektion 

Alla informanter anser att målet för samverkan ska vara tydligt och förståligt. Att kunna 

prioritera arbetet i nätverket är också en förutsättning enligt alla informanter. En informant 

menar att man måste vara intresserad av frågan för att samverkan ska möjliggöras. Samma 

informant, och IP4, betonar också att värdet av att delta ska vara tydligt. Det för att annars 

kan man inte prioritera samarbetet.  

kan ska vara klar över sin egen roll, sitt ansvarso

att kunna sätta fantasin i rörelse för att på det sättet hitta lösningar eller vägar som inte har 

varit prövade innan.  

IP3 är, tillsammans med IP4, också inne på strukturen i arbetet genom att hävda att det 

måste finnas en tydlighet i hur processen ska drivas framåt, till exempel vem som ska göra 

vad. Fortsättningsvis menar IP4 tillsammans med IP1 att en bra struktur underlättar arbetet. 

De poängterar också att sättet gruppen möts på, genom telebild, möjliggör för samverkan. 

Detta genom att det blir en bra struktur på mötet eller att brist på tid gör att telebild 

möjliggör samverkan.  

IP3 menar att det är viktigt att vara intresserad av frågan och att reflektion eller 

återkoppling är viktigt för att processen ska synliggöras och drivas framåt. 
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Reflektio

igheten med ett nätverk kan vara att 

möta andra och diskutera olika frågor, till exempel om företaget, arbetet eller sin yrkesroll, 

och kan mmet avbrott i vardagen. För många innebär det en chans att 

Två informanter poängterade också att strukturen är viktig för att samverkan ska fungera. 

sson m.fl. (2001) betonar kan nätverkstrategin ses som en 

r alla parter att reagera på det som händer eller ska hända. Det är 

och struktur i processen 

ll. Informanten 

menar vidare att det är viktigt att vara påläst. Det kan förankras i Humble och Jansons 

n möjliggör utveckling 

Tre av informanterna menar att reflektion är viktigt för att samverkan ska utvecklas. Det 

styrks av Ellströms (1996, 2000) teori att ett utvecklingsinriktat lärande inte kan existera 

utan reflektion. Svensson m.fl. (2001) menar att möjl

ses som ett välko

fundera över vilka behov och möjligheter till utveckling som finns på den egna 

arbetsplatsen. Denna möjlighet till reflektion kan vara den enda för en del medarbetare och 

är många gånger väldigt uppskattat, enligt författarna. 

Nätverk som strategi för samverkan? 

Genom teorin som Sven

kombination av andra strategier, som passar bättre in i dagens samhälle. Strategin är 

efterfrågestyrt, vilket kompetensrådet är, och drivkraften är gemensamma intressen. 

Styrningen i strategin är horisontell, vilket jag är tveksam till om kompetensrådet har. Den 

har dock inte den hierarkiska styrningen som planeringsstrategin har, så jag ser det som ett 

mellanting mellan dessa.  

Nödvändigheten av information till alla 

Det är viktigt med information, menar informanterna, att alla hålls uppdaterade. 

Informationsflödet måste dock begränsas till det som är av nytta. Informationen fungerar 

också som ett sätt fö

koordinatorn roll, menar två informanter. Relevans för samverkan har också informationen 

mellan de olika parterna, menar Humble och Janson (1981). Enligt Svensson m.fl. (2001) 

är dock ett av problemen med nätverksstrategin att informationsflödet kan bli för stort, 

vilket, enligt författarna kan bero på för stort engagemang från deltagarna, vilket inte 

parterna reflekterar över förrän de kommer tillbaka till sitt eget företag. 

Tydlighet i yrkesrollen 

En informant menar att det är viktigt att veta sin egen roll i samverkan. Vad varje part har 

för uppgift och ansvar och att varje part är förankrad i sin egen yrkesro
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(1981) del av teorin som kallas Betingelser som påverkar ömsesidig kännedom. De menar 

att det är viktigt att känna till de parter samverkan är med. Det är också viktigt att känna till 

amverkan och även att varje part är 

medveten om sina egna ställningstaganden gentemot samverkansuppgiftens mål.  

Två informanter menar att strukturen är viktig för att underlätta arbetet. De är båda väldigt 

 av värde och syfte 

mmer hem till mitt företag och ska informera om 

viktigt att man inte 

lurpassar på varandra. 

4.5.2 Hinder på makronivå 

deras funktion, bakgrund, kompetens och även den organisation de representerar. Även 

Svensson m.fl. (2001) menar att helhetssynen är nödvändig för att bedriva ett 

utvecklingsarbete. En utvecklingsstrategi kräver en helhetssyn med en insikt om hur de 

olika delarna i en organisation är relaterade till varandra.  

Att informanten betonar vikten av sin egen roll i samverkan kan tolkas genom Humble och 

Jansons (1981) teori om de subjektiva betingelserna. Att veta sin egen roll i samverkan kan 

handla om kunskapen att se hela organisationen runt s

positiva till att det finns en bra struktur på möten. 

 

4.5 Struktur som hindrar 
Informanterna berättar om hinder som de menar motverkar samverkan. 

4.5.1 Avsaknad

– Sen kan det vara ett problem när jag ko

det här, så kanske engagemanget inte är så stort. Då måste jag sälja in det. Man är ju mer 

här och nu i sin verklighet, där kanske vi inte orkar titta framåt. Då får man ta på sig den 

rollen. Om ens eget företag inte inser värdet med samverkan är det svårt, menar IP1. – Det 

går inte idag att prioritera någonting som man inte ser något värde i för sitt eget företag. 

PR- syftet blir det automatiskt när de ser, om vi anställer dem, att det är bra folk som fått 

en bra utbildning. Vi är för färska än, därför är engagemanget hos min chef måttligt. Jag 

måste prata mig varm för det; kompetensförsörjningen och föryngringsprocessen. Ett 

hinder är också: - om vi inte ser att vi har ett gemensamt syfte. Det är 

Enligt IP2 kan samverkan hindras om företaget har ett annat synsätt på till exempel 

lärande, än vad ledningsgruppen har. Samhällsstrukturer kan också hindra samverkan. - 
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Det här med utbildning kan vara lite trögt. Vi lever i ett brukssamhälle. Det ligger på 

något vis runt de här kommunerna och samhället att man ska kunna jobba utan att utbilda 

sig. Ibland finns det sådana bromsklossar, mer abstrakta, som inte går att ta på.  

4.5.3 Hinder på lägre nivå 

Hindren kan också finnas på företags- eller personligt plan, menar IP2, och då som en 

inte lägga den tid som behövs. Samverkan kan ligga på personligt plan. Den som jobbar 

tro att det flyter på. – Även fast vi känner 

varandra väl så kan man aldrig riktigt luta sig tillbaka och tro att allt flyter på, utan 

 

 

Utöver motsatsen till det som möjliggör samverkan, menar IP3 att regelverk och pengar 

hindrar dens att stanna upp om det inte finns en 

u de andra som sitter med av andra skäl. Där är det lite lägre 

närvarograd på mötena. Man prioriterar andra saker, helt klart. Sen den kombinationen 

ger ännu  n också finnas på det personliga planet. – Det kan 

tidsbrist eller att individen inte ser möjligheterna. - Har företaget tid att avsätta handledare 

och möjlighet att ha studenter. De har jättemycket att göra. Har de tid? Det är också ett 

hinder för en del. De vill vara med, men man ska ju också igen en del. Hindret är att de 

inte riktigt ser hur de ska få till det. Vi jobbar dygnet runt snart. Man vill ha det, men kan 

med utbildning och utvecklingsfrågor kanske inte ser möjligheterna med det här- ser inte 

behovet eller nyttan. Ett hinder kan också vara att 

ständigt stämma av.

4.5.4 Hinder i strukturen 

samverkan. – Samverkan har en ten

drivkraft i det, en tydlighet i vem som driver just nu och vem eller vilka som bär ansvaret. 

Om man inte är överens om målet och om samverkan inte prioriteras. Det kan vara svårt 

när olika organisationer möts som har olika regelverk. Om det är pengar inblandade är det 

viktigt att klargöra vem som ansvarar för vad.  

4.5.5 Fysiska avstånd och personliga egenheter 

IP4 ser att fysiska avstånd kan vara ett hinder. – Det är alltså avstånd som gör att man kan 

ha svårt att vara med på möten. Prioriteringar är en annan sak. För att prioriterar de den 

inte och inte är med, hur ska man då kunna samverka överhuvudtaget. Företagen 

prioriterar, sen har vi j

 lägre prioritering. Hinder ka

vara personer som är störande också, som vill dominera och sådant här, bara köra sin 

 48



linje, men det är inte något vi har råkat ut för. Det kan ju göra att man drar sig ur, att det 

inte är trevligt. 

Tolkning och reflektion 

Sammanfattningsvis kan sägas att utöver motsatsen till det som är sagt möjliggör 

 har en tendens att stanna upp och det inte finns en tydlighet i ansvar 

och utförande, vilket också IP2 är inne på. Informanten ser att det kan vara en fara i att tro 

att en sam åste hela tiden stämma av, för att processen 

enar att attityder i samhället kan vara 

bromsklossar som är svåra att ändra på. 

Personligheter 

övriga deltagare. Författarna menar att det räcker med att en person har en attityd att 

samverkan som till exempel värdet, syftet, mål, prioriteringar och engagemang, menar 

informanterna att hinder kan finnas på alla olika plan i samhället, från mikronivån till 

makronivån. Tre informanter menar att det kan finnas hinder på det personliga planet, IP2 

därför att den som är ansvarig för kompetensförsörjningen på företaget kanske inte ser 

möjligheterna med ett samarbete som detta. IP4 menar att hindret på det personliga planet 

kan vara att man får in en part i nätverket som inte har förmågan att samarbeta. IP1 ser att 

ett hinder skulle kunna vara om parterna lurpassar på varandra. Konkurrens parter emellan 

fungerar inte i ett samarbete, utan man måste se mervärdet av nätverket i ett större 

perspektiv. Ett hinder kan vara att man fysiskt finns långt ifrån varandra, menar IP4. IP3 

menar att samverkan

verkan kan sköta sig själv. Man m

ska fortgå.  

Ett hinder på en högre nivå kan vara om företaget inte inser värdet av samarbetet, vilket det 

kan vara i början av ett samarbete. Då måste man orka vara ambassadör, menar IP1. På 

samma nivå kan det bli problem om företaget inte har tid att avsätta eller när det finns olika 

syn på lärande mellan nätverket och företaget. På makronivå kan hinder vara både 

regelverk och pengar, enligt IP3 och IP2 m

En informant menar att i en samverkan kan det finnas personer som är störande, 

dominerande eller bara vill köra sin linje. Det kan göra att en part drar sig ur ett samarbete. 

Svensson m.fl. (2001) menar att jämlika relationer är jätteviktigt för att ett nätverk ska 

fungera. Det är en frivillig sammanslutning och då varje part inte är tvungen att delta, så 

krävs det att deltagandet ska präglas av en positiv anda, vara belönande och utvecklande. 

Ingen deltar frivilligt i en grupp som domineras av en person som hela tiden trycker ner 
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dominera eller kontrollera de övriga deltagarna, för att ett nätverksarbete ska lamslås. 

Förslaget från författarna vid ett sådant tillstånd är att be den personen lämna nätverket, 

vilket kan sammansvetsa och utveckla de parter som finns kvar i samverkan. 

Företagets bristande förmåga att se värdet kan vara ett hinder 

erket, men även att flera från samma arbetsplats som deltagare i nätverket kan 

 kan göra. Det gäller att klargöra vem som ska 

amarbete. En annan informant menar också att budget har betydelse då en 

part måste prioritera bort vissa möten, eftersom det inte finns resurser till att vara med på 

Det finns vissa hinder i organisationen runt samverkan, enligt informanterna. En informant 

menar att dennas företag, än så länge, inte insett värdet av samverkan och att informanten 

därför fick sälja in arbetet till det egna företaget. Informanten upplevde inte det som något 

stort problem och det kan enligt Humble och Janson (1981) tolkas som att informanten 

själv är så medveten om varför samarbetet sker och vad som samarbetet kommer att ge. 

Författarna skulle ha påstått att informantens artikuleringsgrad var hög. Hade dock 

artikuleringsgraden varit lägre kunde det istället ha blivit så att informanten dragit sig ur 

samverkan. För att målen i samverkan ska uppfyllas krävs både kunskap och beslutsamhet 

från deltagarna, menar Svensson m.fl. (2001). Tillitsfulla relationer stärker deltagarnas 

självförtroende, vilket behövs när erfarenheterna från nätverksarbetet ska omsättas till den 

egna organisationen. Författarna menar att det krävs mod och uthållighet för att utmana 

den tröghet och det motstånd som kan finnas på den egna arbetsplatsen. Et stödjande 

klimat i nätv

göra att deltagarna står emot det ifrågasättande som kan komma. 

Olika tillhörighet med olika regelverk kan försvåra samverkan 

En annan informant ser, mer hypotetiskt, att samarbetet kan försvåras av hinder på en 

högre nivå. De olika parterna tillhör olika organisationer med olika regelverk som kan 

försvåra samarbetet, vilket även pengar

betala vad i ett s

alla möten. Informanten menar att det är synd för partens medverkan skulle göra 

samarbetet ännu bättre, då vissa missuppfattningar inte skulle behöva uppkomma.  

Denna del i Humbles och Janson (1981) teori handlar om organisationen runt samverkan. 

De yttre betingelserna måste möjliggöra för samverkan, vilket underlättas om 

artikuleringsgraden är hög. 
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Geografiska avstånd och bortprioriteringar 

En part i kompetensrådet finns geografiskt långt från de övriga. Informanten menar att de 

parter som finns i rådet har olika roller och att den person som befinner sig geografiskt på 

 den teknik som nu finns 

tillgänglig, som telebild, som kompetensrådet använder sig av möjliggör dock för 

erkan för att det skulle bli 

bättre. 

4.6.1 Bättre planering 

minska 

missförstånden mellan olika organisationer och dels för att få en mer nyanserad bild. – Fler 

avstånd inte tillhör den ”inre gruppen” i kompetensrådet. Genom

samverkan oberoende av geografiska avstånd. Den aktuelle personen har dock inte tillgång 

till den tekniken ännu. Det kan tolkas som att det inte är så angeläget för den att medverka 

i så hög grad som de övriga i rådet. Humble och Janson (1981) tar upp att geografiska 

faktorer kan spela en roll vid samverkan, vilket en av informanterna påpekar. Författarna 

menar att det fysiska avståndet har betydelse för samverkan. Anstånd kan i dagens 

samhälle vara mindre avgörande i och med teknikens framfart, men trots det underlättar det 

att finnas i varandras fysiska närhet. Samma informant påtalade de informella kontakterna 

som viktiga, vilka också underlättas av att finnas nästgårds.  

 

 

4.6 Förändringar som lindrar  

Informanterna tillfrågades om vad de skulle vilja ändra på i samv

– Jag har inte varit med så länge så att jag kan säga vad vi skulle kunna göra. Det tror jag 

att man med tiden ser. IP1 beskriver dock en händelse som skulle kunna göras på ett annat 

sätt nästa gång.  

4.6.2 Fler aktörer 

IP2 har funderingar kring att ta in fler parter i samverkan, dels för att 

aktörer skulle nyansera bilden lite grann. Genom nya parter måste man också: - presentera 

arbetet igen och då ser man kanske nya saker. 
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4.6.3 Inga förändringar 

IP3 tycker att samverkan har: - fungerat ypperligt och ser därför ingen anledning att ändra 

på något. 

4.6.4 Makrostrukturen mindre statisk 

Enligt IP4 har samverkan fungerar mycket bra. – Jag vet egentligen inte om jag vill ändra 

på något. Dock menar informanten att det finns strukturer på makronivå, exempelvis 

myndigheter och utbildningssystem, som är för oflexibla. – Myndigheterna är fortfarande 

kvar i skolbänken. De har ett gammalmodigt sätt att se på lärande, som inte fungerar i 

dagens flexibla samhälle. 

Tolkning och reflektion 

Trots att IP1 inte har nämnt reflektion som en viktig del, är det just reflektionen som gör att 

formanten ser att förfaringssättet skulle kunna göras på ett annat sätt nästa gång. IP2 ser 

tt fler aktörer skulle kunna göra nätverket bättre. Precis som IP3 anser IP4 att samverkan 

fungerar  strukturer på makronivå som bromsar upp 

arbetet. 

in

a

 mycket bra, men tillägger att det finns
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5 Diskussion 

d min studie var att nå förståelse för de förutsättningar som möjliggör en 

utvecklingsinriktad samverkan i nätverk , vi

jning och därigenom tillmötesgå de politiska intensionerna och 

föra regionen, nationen och EU mot ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

möjlighet att tillgodose sina behov” 

åste möjliggöra för att ett nätverk ska startas. 

tion, i det här fallet Lärcentrum, finns som en 

mötesplats och en sammanhållande länk mellan företagen, med dess efterfrågan, och 

regionens behov. Lärcentrum har också, tillsammans med regionen och kommunen ett 

viktigt uppdrag i att skapa ett tillåtande klimat. De spelar en viktig roll då de förmedlar det 

förhållningssätt som kommer att prägla hela kedjan, från tankar om vilket Socialt kapital 

(5.1) som ska dominera och om de ska arbeta enligt tillväxtdelegationenens (2004) mål om 

ett Efterfrågestyrt arbetssätt (5.2). Det är genom det lättare att tillmötesgå företagens 

behov.  

Nätverk som strategi för utveckling? (5.3) Då krävs dock att det finns ett preciserat mål 

som deltagarna i nätverket diskuterat mycket och att även företagen har tillit till nätverket 

och stöttar arbetet kring det. Det kan vara ett bekymmer om Den direkta vinsten för 

företaget saknas i det allmänna rådet (5.4). Det är viktigt att företaget inser Värdet av att 

delta (5.5) både ur företagets synvinkel och som en personlig aspekt för deltagaren. På 

mikronivå handlar det även om att känna sig trygg med de andra deltagarna. (Risken – ett 

utvecklingsinriktat förhållningssätt, 5.6) Att våga fråga ”varför” ger också en förutsättning 

för att arbetet ska bli utvecklingsinriktat (Ellström, 1996, 2000). Reflektion (5.7) är också 

Syftet me

lket föregående kapitel ger en bild av. 

Jag ville också undersöka om nätverk på regional nivå kan motsvara de politiska 

intensionerna om strategisk kompetensförsörjning och om samverkan i nätverk kan vara ett 

medel för det. 

Mot bakgrund av min studie tolkar jag det som att ett nätverk kan vara ett medel för 

strategisk kompetensförsör

äventyra kommande generationers 

(Finansdepartementet, 2000b. s 23). 

Enligt min studie behövs det dock ett antal förutsättningar, både på mikro och på 

makronivå, för att nätverket ska ge ringar på vattnet och därefter uppnå de politiska 

intensionerna. Regionen eller kommunen m

Det kan de göra genom att en institu



viktigt för att samverkan ska bli utvecklingsinriktat. Viktigt för ett fungerande samarbete 

) är o gör sitt yttersta för att möjliggöra samverkan. 

Det förhållningssätt och arbetssätt som präglar samverkan har en lång och positiv historia 

ånga år. Det är ett medvetet val från rektorn på Lärcentrum. Det 

efterfrågestyrt kan regionen få med sig många aktörer. De kan gemensamt omforma och 

ån företaget, som sedan Lärcentrum kan samordna. Arbetssättet fungerar för att det 

(5.8 ckså att varje part 

5.1 Socialt kapital 

från det Lärcentrum där koordinatorn är anställd. Även om koordinatorn i det här nätverket 

inte har så lång historia på Lärcentrum, så finns det förhållningssätt som präglar nätverket 

med sedan m

förhållningssättet har, då det nu har en lång historia bakom sig, kommit att skapa ett socialt 

kapital där den bruksanda, som annars präglar regionen, sakta ersätts av ett mer öppet och 

mottagligt klimat. Coleman (Forsberg m.fl. 2002) menar att det sociala kapitalet i en region 

kan vara avgörande för hur utvecklingen ser ut. Relationerna mellan människor, de 

kontakter som finns, är avgörande för hur det sociala kapitalet ska bli. Genom att arbeta 

förnya det sociala kapitalet genom att uppmuntra uppkomsten av nya aktörer och nya 

nätverk och låta mindre aktiva nätverk tyna bort. Att omforma och förnya regionens 

sociala kapital är ett mödosamt och långsiktigt arbete och görs på bästa sätt genom 

handling, vilket Lärcentrum gör. 

5.2 Efterfrågestyrt arbetssätt 

Det arbetssätt som nu används av nätverket i min studie är alltså riktade kompetensråd. 

Lärcentrum arbetar, precis som regeringen (Tillväxtdelegationen, 2004) vill, med ett 

efterfrågestyrt arbetssätt. Deras mål med verksamheten är också både individ- och 

företagsinriktat. Det innebär att förfrågan om till exempel en utbildning kommer efter ett 

behov fr

finns ett stort engagemang hos företagen, för de ser ett värde i samarbetet i och med att 

grunden i samarbetet är ett behov hos dem själva. Att mer och mer arbeta efter företagens 

behov istället för individens önskan, hur fungerar det för individen? Om regeringens 

intensioner, att näringslivets efterfrågan och det regionala utbildningsbehovet ska 

harmonisera, så betyder det att individen får mindre och mindre att säga till om när det 

gäller att göra utbildnings- och yrkesval. Hur kommer det att upplevas av individen? Jag 

kommer att tänka på en bok jag läst. När karaktären krackelerar av Richard Sennett 

 54



(2000)3. Den handlar bland annat om att människan i dagens samhälle har så mycket 

valmöjligheter att hon tillslut slits itu. Kan det vara så att individer i dagens samhälle mer 

och mer kommer att följa det behov som företagen har eller kommer hon att dra sig tillbaka 

och söka sin egen väg utanför samhällets behov?  

t är svårt att driva en process utanför företaget. När 

informanten kommer hem till sitt företag och entusiastiskt vill dela med sig av det hon 

varit me sse. Den problematiken poängterar Ellström 

                                                

5.3 Nätverk som strategi för utveckling? 

Enligt informanterna i studien är det viktigt att det finns ett mål med deltagandet i 

nätverket. Viktigt är också att det finns ett gemensamt syfte, där alla vill uppnå ett 

preciserat mål. Svensson m. fl. (2001) menar att det är lättare att starta upp en 

utvecklingsprocess, än att bevara och utveckla en. De menar att det finns risk med ett 

avtagande intresse med tiden, vilket kan bero på brist på visioner eller för höga 

förväntningar. En möjlig tolkning mot bakgrund av min studie är att genom att vara ärlig 

mot såväl den egna organisationen som andra intresserade parter om vilka resurser och 

kompetenser som finns, samt vad som också krävs av dem som väljer att delta, blir 

förväntningarna realistiska och samarbetet har större chans att överleva och utvecklas. 

Genom att också diskutera mycket för att komma fram till vad som är syftet med 

samarbetet så ser jag nätverket som en väldigt god strategi för utveckling. Ett problem som 

en informant påtalade är att de

d om, möts hon av ett ljummet intre

(2000). Han menar att det utvecklingsinriktade lärandet i möjligast mån bör finnas i den 

dagliga verksamheten och ge påtagliga resultat. Informanten hoppas på mer stöd från 

ledningen när arbetet i nätverket har gett påtagliga resultat. Informantens höga tro på 

nätverkets framtida resultat ger henne kraft att ta avsaknaden av stöd från ledningen, vilket 

säger mycket om det goda nätverksarbetet. 

5.4 Den direkta vinsten för företagaren saknas i det allmänna 

rådet 

Företagen idag har så ont om tid och allt de gör måste det finnas en vinst i. Den vinsten 

måste synas direkt. Enligt rektorn på Lärcentrum som jag samtalat med, var det just 

avsaknaden av värdet som gjorde att det allmänna kompetensrådet, som de en gång hade, 

inte fungerade. De företagare som fanns med från början i samverkan hade svårt att se den 
 

3 Se bilaga 3 
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direkta vinsten med samverkan, för sitt företag. De droppade av en efter en. Som vidare 

forskning skulle vara intressant att finna ett allmänt kompetensråd som fungerar och 

undersöka vad företagarna finner för vinst i att delta. Enligt informanterna i studien är det 

väldigt viktigt att de ser ett värde i att delta, men det är också nödvändigt att företaget de 

representerar också gör det. Det här värdet kan ses som ett resultat av samhället av idag. 

Det finn  inte skulle kunna bli en direkt 

Enligt Svensson m band mellan förhållandet mellan parterna och 

hoppas att gruppen tar emot parten. Risken som författarna diskuterar kring kan liknas vi 

s i företagen inga marginaler för att göra något som

vinst.  

5.5 Värdet av att delta 

Värdet av att delta, som diskuterades ovan, nämns inte i Humble och Jansons (1981) teori 

och som informanterna i studien betonar är det nödvändigt att det finns ett värde i att delta 

för att samarbetet ska fungera. Jag tror att värdet av att delta kan liknas med vad författarna 

benämner motivation. Värdet av att delta ser jag som ett vidare uttryck än begreppet 

motivation. Motivation handlar om att för egen del se en vinst i att delta, medan värdet av 

att delta kan ses både ur en personlig aspekt och ur en organisationsaspekt. Individen 

måste, precis som en informant sa, se ett värde i att delta, och det både på ett personligt 

plan och på organisationsplan. På det personliga planet är det först viktigt att individen ser 

värdet för företaget och att sedan kan samarbetet innebära ett värde för individen, då man 

kan få uppskattning för sin yrkesidentitet genom de olika aspekterna som författarna 

nämner. På organisationsnivå är det viktigt att det finns ett värde för annars kommer 

samverkan att rinna ut i sanden. Kanske är det så att författarna med motivation är inne på 

detsamma som jag, det vill säga värdet av att delta. Jag ser dock att värdet innefattar mer. 

Eller så är det så att Humble och Jansons teori om samverkan inte innefattar företag, utan 

är utformat efter en offentlig sektor och därför behöver värdet för organisationen inte vara 

så direkt som företagen vill? 

5.6 Risken – ett utvecklingsinriktat förhållningssätt 

.fl. (2001) finns ett sam

vilken grad av risktagande parterna är beredda att ta. Med risk menar författarna att det för 

varje deltagare kan ses som en risk att utelämna sig i en grupp. Varje deltagare ska också 

våga fråga sig själv och de andra deltagarna ”varför”, till exempel ”Varför säger du så". Ju 

mer trygga parterna känner sig i gruppen, desto mer vågar de riskera och slänga sig ut och 

 56



Ellströms (1996, 2000) teori om det utvecklingsinriktade lärandet. Att ställa sig och 

parterna frågan ”varför” kan leda till nya upptäckter och alternativtänkande. Det handlar 

också om att reflektera kring de frågor som handhas och att inte vara rädd att bedömas och 

för att göra fel. En fundering som dykt upp under arbetets gång är hur förhållandet mellan 

det anpassningsinriktade lärandet och det utvecklingsinriktade lärandet bör se ut för att det 

ska vara en bra arbetssituation. Mina funderingar stillas en aning när jag läser Ellströms 

(2000) artikel Den svåra balansen mellan rutin och reflektion ännu en gång. Han menar att 

det är det goda lärandets paradox att både ha ett anpassningsinriktat lärande, där rutiner 

innebär  minskning av kostnader i tid, pengar och resurser, 

k funderat kring Humble och Jansons (1981) teori. Eftersom 

de har kompetens i sin modell måste det finnas ett lärande. Vad för slags lärande har 

Humle o a om kunskap och 

avlastning och därigenom en

och ett utvecklingsinriktat lärande som ska ge medarbetarna och företaget de lärande 

avbrott, som anses nödvändiga, för båda parter. Min fundering är alltså mer aktuell än vad 

jag kan tro. Det här måste vara ett problem som varje företag brottas med varje dag. Kan 

en lösning på problemet vara vilka som tillåts vara med och brottas med 

problemet/uppgiften? Om alla nivåer på ett företag får vara med och bestämma hur 

vågskålarna ska väga för att väga jämnt kanske alla medarbetare ser ett värde i att delta? 

5.7 Reflektion 

I Humble och Jansons (1981) teori om samverkansbetingelser finns grunden för 

samverkan, men det saknas en faktor för att samverkan ska bli utvecklingsinriktad och det 

är reflektion, där individen genom att ifrågasätta förutsättningar och uppgifter kan 

överskrida det givna och därigenom, på ett bättre sätt, lösa uppgiften, enligt Ellström 

(1996, 2000) Det måste i samverkan finnas tid för reflektion, för att som en informant 

uttryckte sig, inte behöva göra en del onödiga misstag genom att inte ta tillvara tidigare 

erfarenheter. Också att man som grupp har gjort något bra och kunna få vila i det. Det 

stärker en grupp. Jag har doc

ch J nson i sin teori? Av det jag kan utläsa handlar det 

kompetens om den professionella rollen som varje subjekt ska ha. Lärandet som finns är 

alltså att varje subjekt ska kunna se sin egen roll i ett större sammanhang, vilket inte har 

något med Ellströms (1996, 2000) lärande att göra. Jag skulle därför vilja lägga till 

reflektion i Humle och Jansons (1981) teori, för att den ska få ett utvecklingsinriktat 

lärande. 
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5.8 Fungerande samarbete 

Alla informanter betonar att samarbetet fungerar bra, vilket kan styrkas genom Humble 

och Jansons (1981) teori. Då informanterna tillfrågades om vad som möjliggör samverkan 

betonades både förhållningssättet gentemot parterna, öppenhet, trivsam stämning eller 

öppet klimat, som viktigt för ett positivt samverkansklimat, men även förhållningssättet 

gentemot uppgiften, som kan vara intresserad av frågan, aktiv eller information. Humble 

och Jansons (1981) teori betonar dock förhållningssättet gentemot uppgiften som den 

betingelse som möjliggör samverkan och att det då växer fram ett förhållningssätt 

gentemot parterna som i sig kan vara gynnsam, men inte nödvändig, för samverkan. Jag ser 

författarnas teori som spiral, där subjektiva betingelser möjliggör för att de objektiva 

betingelserna ska ha hög artikuleringsgrad, vara adekvata och där det finns god 

informationsgivning. De objektiva betingelserna i sin tur, genom sitt sätt att formulera och 

klargöra de olika faktorerna, underlättar för individen att få de subjektiva betingelserna 

kunskap, kompetens och att även finna den motivation som krävs genom att vara med och 

skapa de objektiva betingelser som finns i samverkan. Mot bakgrund av min studie ser jag 

det som att det inte finns någon början eller något slut på teorin, eller ännu hellre att 

samverkan kan börja från det håll som faller sig naturligt. 

i denna studie är relativt gynnsamma för samverkan tolkar 

jag det som att det finns kunskap som kan omvandlas till kompetens och den 

Trots att de objektiva betingelserna kan vara gynnsamma för samverkan är det ändå 

individer som ska finnas med i samverkan. Dessa individers kunskaper, attityder och 

beredskap att utföra samverkan styr samverkansprocessens utfall. Humble och Janson 

(1981) delar in de subjektiva betingelserna i två faktorer. Dels handlar det om hur väl 

individen förstår de objektiva betingelserna, vilket handlar om individens kunskap att 

förstå hela organisationen runt samverkan, vilket kallas kognitiva betingelser. Finns 

kunskaperna så kan de omvandlas till den kompetens som är nödvändig för samverkan. 

Den andra faktorn är affektiva betingelser. Den innefattar individens känslomässiga 

inställning till samverkansuppgiften och ger den motivation för uppgiften som är 

nödvändig vid ett positivt utfall. Det är sedan förhållandet mellan dessa två faktorer som 

ger den yrkesidentitet, som får beteckna det upplevda förhållningssättet till 

samverkansuppgiften. (Humble & Janson, 1981)  

Då de objektiva betingelserna 
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känslom r väldigt positiv, då alla parter själv har valt att 

medverka och också varit delaktiga i utformandet av samverkan.  

ässiga inställningen till samverkan ä
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6 Slutord 

I föregående kapitel var jag inne på att ett långsiktigt arbete kan förändra det sociala 

kapitalet. Genom studien har jag insett att långsiktighet kan vara ett nyckelord. Min 

fundering är nu om långsiktighet passar in i dagens samhälle, där förändring sker hela 

tiden?  

Pierre Bourdieu har ett begrepp, socialt åldrande, som jag ser som ett negativt begrepp. Det 

innebär att får människan inte det hon önskar sig blir hon tillslut nöjd med det hon har. 

Hon slutar att sträva mot ett mål, vilket då också måste betyda att hon slutar att utvecklas. 

Kan det innebära att långsiktighet i dagens samhälle är ett negativt ord, som samtidigt talar 

om en stagnation i utvecklingen? 

Tekniken må vara nydanande och föränderlig i vår tid, men något som byggs upp på lång 

sikt är relationer, vilket också kan ses som ett av studiens nyckelord. Att sedan 

sammanföra dessa begrepp kan, enligt en tolkning av min studie, ge goda möjligheter att 

skapa ett gott klimat och goda relationer på alla nivåer i samhället. Det handlar inte bara 

om att bygga på det regionala nätverket som för tillfället är aktivt, utan att hela tiden arbeta 

långsiktigt med relationer.  

Frågan är om dagens samhälle baseras på långsiktighet. För att ha det som nyckelord krävs 

att arbetslivet har tillräckligt stabila institutioner, vilket inte är fallet. Dagens samhälle 

baseras istället på flexibilitet, som kan sägas vara ett modernt ord (eller mer specifikt 

senmodernt?) Vid första anblicken kan det ses som ett positivt ord. I det här sammanhanget 

kan det dock ses ur ett annat perspektiv. Att vara fri/flexibel kan till exempel skapa känslor 

av förvirring om vilka normer det är som gäller och också en känsla av obundenhet, där 

man inte vet vilken tillhörighet man har.  Nätverket i sig kan ju ses som en flexibel 

struktur. Denna långsiktighet kan ses som en motvikt till flexibiliteten och skapa en känsla 

av trygghet hos människan. Går det att både vara långsiktig och flexibel? Kan långsiktighet 

få en renässans i vår senmoderna tid?  

Ja, jag tror det. Min studie indikerar det. Det är viktigt att företagen medvetandegör vilka 

värden som kan vara långsiktiga.  Det handlar i grund och botten om tidsuppfattning. I 

dagens samhälle har det skett en strukturomvandling, vi organiserar tiden på ett annat sätt 

än vad som gjordes för några decennier sedan. Nu ska belöningen komma så direkt. Det är 
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viktigt att företagen plockar fram vilka värden som är långsiktiga, och ge dessa tid att 

ckla så vara en bra motvikt mot dagens flexibilitet.  

ng. Att nätverket kan vara en lösning beror på att varje företag för sig inte har 

möjlighet att organisera kompetensförsörjningen själva. Det är då viktigt att den bransch 

utve s. Det kan ock

En möjlig tolkning mot bakgrund av min studie är att flexibilitet och långsiktighet kan vara 

två begrepp som passar i en vågskål för humanisering av arbetslivet. Ett nätverk som 

arbetar långsiktigt, med stöd från företaget, därför att efterfrågan kommer därifrån kan vara 

en lösni

som samarbetar måste se varandra som en tillgång och inte som konkurrenter.

 61



7 Referenslista 
Andersson, P. & Bergstedt, B. (1996) Kunskapens makt I: P.- E. Ellström, B. Gustavson & 

S. Larsson (red.) Livslångt lärande (s. 98- 120) Lund:Studentlitteratur 

Anell, B. (1996). Nya roller i lärande organisationer – från differentiering till integrering. 

Solna:Arbetslivsinstitutet 

Antilla, M. (1999). Kompetensförsörjning- företagets viktigaste process. Stockholm: 

Ekerlids förlag  

Arbetsmarknadsverket. (2002). I samverkan kan vi åstadkomma mer! Tillgänglig på 

Internet: http:// www.ams.se [Hämtad 05.03.23] 

Carleheden, M. (2001). Rethinking the Epochs of Western Modernity. I M. Carlehedens 

and M. Hviid Jacobsen (eds) The Transformation of Modernity- Aspekts of the 

Past, Present and the Future of an Era. Hampshire:Ashgate 

Davidson, B. & Svedin, P.- O. (1996) Lärande och automation – förutsättningar för lärande 

i modernt processoperatörsarbete. I: P.- E. Ellström, B. Gustavson & S. Larsson 

(red.) Livslångt lärande (s. 227- 254) Lund:Studentlitteratur 

Ellström, P.-E. (1996) Rutin och reflektion. I: P.- E. Ellström, B. Gustavson & S. Larsson 

(red.) Livslångt lärande (s. 142- 179) Lund:Studentlitteratur  

Ellström, P.-E. (2000). Den svåra balansen mellan rutin och reflektion. I: Pedagogiska 

magasinet. Lärarnas tidskrift för utbildning, forskning och debatt. 00(3), s 14-

19 

Ellstöm, P.-E., Gustavsson, B. & Larsson, S.(red.)(1996). Livslångt lärande. 

Lund:Studentlitteratur. 

Europeiska Unionens Råd (2005) Ordförandeskapets slutsatser. Tillgänglig på Internet: 

http:// www.brysselkontoret.com [Hämtad 05.03.25] 

Finansdepartementet.(2000a). Långtidsutredningen SOU 2000:7 

[http://www.regeringen.se] 

Finansdepartementet.(2000b). Vad är hållbar utveckling? Bilaga till 7 LU 1999/2000 

[http://www.regeringen.se] 

Forsberg, A., Höckertin, C. & Westlund, H. (2002) Socialt kapital i lokalt 

utvecklingsarbete, 2002:8 

Giertz, E. (1999). Kompetens för tillväxt. Malmö:Celemiab 



Granberg, O. (2001) Personaladministration och organisationsutveckling. Borås:Natur och 

p  

Humble, K st till en teori om samverkanbetingelser. Rapport 6, 

Kvale, S. ( ativa forskningsintervjun. Lund:Studentlitteratur 

4-211 

Nilsson, B. r utveckling. I: P.- E. 

NUTEK. (2 nsförsörjning, R 

Näringsdep

 

Olsson, J. (2001) Den överhettade arbetsmänniskan. I: D. Tedenljung (red.) Pedagogik 

Patel, R. & rskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

Rubenson, i. I: P.- E. Ellström, B. 

- 47) 

Statens kva 03) Om betydelsen av strategisk 

Svenning, hällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 

et. Källkritik på Internet. 

Eslöv:Lorentz förlag 

kultur 

Gustavson, B. (1996) Att leva och lära livet ut – livslångt lärande ur ett integrativt 

erspektiv. I: P.- E. Ellström, B. Gustavson & S. Larsson (red.) Livslångt

lärande (s. 48- 72) Lund:Studentlitteratur 

. & Janson, B. (1981) Utka

Stockholms Läns Landsting 

1997). Den kvalit

Larsson, S. (1993). Om kvalitet i kvalitativa studier. I: Nordisk pedagogik.93(4), s 19

 (1996). Företagsutbildning – anpassning och/elle

Ellström, B. Gustavson & S. Larsson (red.) Livslångt lärande (s. 203- 226) 

Lund:Studentlitteratur 

000). Kompetens – en bristvara? Företagens syn på kompete

2000:14 

artementet. (1998). Regional tillväxt – för arbete och välfärd, proposition 

1997/98:62 [http://www.regeringen.se] 

Näringsdepartementet. (2002a). En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, 

proposition 2001/02:4 [http://www.regeringen.se] 

Näringsdepartementet. (2002b). Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Strategiska

utvecklingstendenser, Ds 2002:47 

med arbetslivsinriktning. (s. 30- 66) Studentlitteratur:Lund 

 Davidson, B. (2003) Fo

och rapportera en undersökning. Lund:Studentlitteratur  

 K. (1996) Livslångt lärande: Mellan utopi och ekonom

Gustavson & S. Larsson (red.) Livslångt lärande (s. 29

Lund:Studentlitteratur 

Sennett, R. (2000) När karaktären krakelerar. Stockholm:Atlas 

litets- och kompetensråd (20

kompetensförsörjning. Stockholm:Global Företagstryck AB  

C. (2003) Metodboken. Sam

Klassiska och nya metoder i informationssamhäll

 63



Svensson, L., Jacobsson, E. & Åberg, C. (2001). Utvecklingskraften i nätverk. Om lärande 

mellan företag. Stockholm:Nordstedts 

pektiv, 

Utbildning h utvecklingen av vuxenutbildningen, 

Utveckling växtprogram för Örebro län 2004- 2007 

07 

v vissa 

rgs 

www.svens liv.se [05.03.25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxtdelegationen. (2004). Vänd på kuttingen – tillväxt och utveckling i nytt pers

SOU 2004:126 [http://www.regeringen.se] 

sdepartementet. (2001). Vuxnas lärande oc

proposition 2000/01:72 [http://www.regeringen.se] 

srådet. (2004a). Regionalt till

Utvecklingsrådet. (2004b). Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2004- 20

Handlingsprogram för kompetensförsörjning  

Åsberg, R. (2000). Ontologi, epistemologi och metodologi. En kritisk genomgång a

grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. 2000:13 Götebo

Universitet 

www.brysselkontoret.com [05.03.25] 

ktnarings

www.karlskogalc.se [05.01.28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64



 

 

    

 65



                                                                                                                                 Bilaga 1  

 

Inledning 

När startade nätverket? 

Hur startade nätverket? 

Varför startade nätverket? Syfte och mål. 

Vad är uppgiften/problemet som kräver samverkan för att lösas? 

Vill du berätta hur du tänker om samverkan. 

Vad möjliggör samverkan? Individnivå, gruppnivå och regionnivå  

Vad hindrar samverkan? Individnivå, gruppnivå och regionnivå 

Vad har du för strategier för att möjliggöra samverkan? 

Om du skulle ändra något för att samverkan skulle bli bättre, vad skulle det vara? 

 

Intervjuguiden, riktade frågor 

Tillit: 

Vad innebär samverkan för dig? 

Hur upplever du samarbetsklimatet? 

Beskriv klimatet i nätverket. 

 

Jämlika relationer: 

Får alla i gruppen utrymme för att ta plats? 

Hur ser samspelet ut i nätverket? 

Har alla lika stort inflytande? 

 

Tid och resurser: 

Finns tid för lärande? 

Är alla lika angelägna att träffas? 

 

Externt stöd: 

Hur är relationerna till politiker? 

Hur ser regionen på samarbetet? 

Intervjuguiden, öppna frågor 



Individen: 

Beskriv samarbetet. 

at för samverkan? 

ad betyder nätverket för dig? 

 för förväntningar på nätverksamarbetet? 

 samarbetet? 

 av samarbetet? 

 i gruppen? För vems skull finns nätverket? 

isioner och framtidsbilder? 

ändringar av samarbetet 

 

Vad gör du för att skapa ett bra klim

V

Vad har du

Vad har du för utbyte av

Vad ser du för mervärde

Vilket perspektiv (individ, samhälle) råder

 

Var ligger fokuseringen, på  

Nätverket, gruppen; 

Vad betyder nätverket för gruppen? 

Hur ser processen ut i nätverket? 

Vilka faktorer är avgörande för verksamhetens framgång? 

V

Konkreta förslag på eventuella för

Regionen: 

Vad betyder nätverket för regionen?

Annat viktigt jag inte frågat om… 
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Bilaga 2 

idrag, aktiv, motiverad, ser ett värde, 

am fråga, öppet klimat, respektera varandras åsikter, 

ål, vinst, telebild, se det i ett större sammanhang, 

lig ton, alla tankar, behov, diskutera/tycka, målet, inte försköna, ärlig, 

k, ledare, ta nya diskussioner, inte köra på, relationer, 

t, samma bild av samverkan och samarbete, avsätta tid, 

ntakt 

nkrat och förståeligt, trygghet, känna varandra väl, tydliggöra min roll, intresse, 

e fastna i hinder, ha en vision, reflektion, vila i att vi 

ritera, eldsjäl, överens om målet- tydligt och avgränsat, 

in- win- koncept, klar över sin roll, sitt eget ansvar, påläst, förankrad i sin egen yrkesroll, 

pedagog, flexibel, hitta lösningar, tydlighet i processen- ansvar- mål- nästa steg, processen 

förs vidare 

IP4 

Diskutera, informell kontakt, agenda, ordning och reda, målet, information, inte sopa något 

under mattan, prioritera, värdet, öppenhet, engagemang, hjälpa till, telebild, tydlighet i vart 

vi är på väg, bra projektledare, mycket klart mål- vad- hur, protokollför allt, återkoppling, 

bra stämning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på nyckelbegrepp. 

P1 

Prioriterar, engagerad, intresserad av frågan, mitt b

trivsam stämning, informellt, gemens

eldsjäl, generösa mot varandra, samma m

positiva sida, ha nytta av, känna varandra, hjälpas åt, mervärde, globalt 

IP2 

Kännas naturligt, vän

öppen, skapa grunden på stadig mar

fler- kraftfullare, ringar på vattne

ge, koordinator, utvärdering, återkoppling, öppenhet, tät ko

IP3 

Målet- föra

ge, lyhörd, sätta fantasin i rörelse, int

har gjort något bra, nästa steg, prio

w
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                                                                                                                                 Bi

När karaktären krackelerar (2000) är skriven som en skönlitterär bok och handlar om den 

ekonomin. Den beskriver den förändring som arbetslivet fått under moderniteten, från 

Enrico, fadern, är invandrad från Italien och jobbar som vaktmästare i ett kontorskomplex i 

n. Författaren träffade honom för första gången för femton år sedan då denne skulle 

lket också innebar att han 

tog ett steg bort från sina italienska hemkvarter. Detta gjorde han med tanken att det var 

nna sig som vilka amerikanska barn som helst. 

ade löneskala och han kan också se att lånet på huset blir mindre och 

engarna växer. Varje söndag återvänder han till de italienska kvarteren, går i kyrkan 

 med attribut som talar om att han har lyckats i sitt liv. Han har en dyr 

ostym och en fin skinnportfölj. Det märkliga är att han också har en vapenprydd ring på 

g, vilket är ett tecken på förmögen familjebakgrund. Under en lång flygresa sitter de 

redvid varandra och Rico beskriver vad som hänt dessa år. Han berättar att han infriat 

dern sociala ambitioner, men föraktar dem (då också fadern) som sitter fast i byråkratins 

rngrepp. Han tror istället på att ta risker och vara öppen för förändringar. Han är utbildad 

ll elektronikingenjör och gift med en kurskamrat. Under utbildningen blev de 

laga 3 

 

nya 

stabilitet till flexibilitet, och konsekvenserna på individnivå. En berättelse, av fyra, handlar 

om Rico och hans vilsenhet som har sin grund i det nya sättet att organisera tid. Som 

motpol i berättelsen finns Ricos far. 

Bosto

skriva en bok om arbetarklassen. Han hade då städat toaletter och torkat golv i tjugo år, 

utan att klaga, men också utan illusioner om att förverklig den amerikanska drömmen. 

Arbetet för hans del hade bara ett syfte och det var att få lön för att kunna ta hand om sin 

familj. Han hade sparat och kunnat köpa sig ett hus i en förort, vi

bättre för barnen. Han ville att de skulle kä

Hans fru Flavia jobbade på en kemtvätt och båda sparade till barnens collegeutbildning. 

Min uppfattning är att deras liv är väldigt linjärt. De kan se hur framtiden ser ut. Dessa 

rutiner skapar en trygghet, där familjen är basen och där Enrico har en stark identitet och 

självaktning. Han tycker själv att han är medskapare i sitt liv, trots att han är så bunden. På 

det sätt han lever är tiden på hans sida, för varje år han jobbar blir han ”belönad” av fackets 

åldersrelater

sparp

och äter middag med släkt och vänner. Av dessa är han sedd som en man som lyckats här i 

livet och det stärker hans sätt att se på sig själv. 

Av en slump träffar författaren på sonen Rico i nutid. Han var femton år sist och nu är han 

en vuxen man

k

si

b

fa

jä

ti
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uppmuntrade att byta jobb med jämna mellanrum, vilket de också gjorde.  De har nu flyttat 

ra gånger, en gång då Jeanette fått ett nytt jobb på annan ort. Rico antyder att han känner 

ed sig. Hur kan Rico utveckla en sammanhängande 

fy

sig rotlös och att hans jaguppfattning är diffus. Genom sitt jobb som egen företagare måste 

han hela tiden lyssna in andras behov och rätta sig därefter och han känner att han har 

tappat kontrollen och därigenom offrat sitt känsloliv. Kortsiktighetsprincipen i arbetslivet, 

till skillnad från sin far har Rico sin bas här, undergräver förtroende, lojalitet och 

ömsesidigt engagemang. Det gör att han har svårt att förmedla de långsiktiga värden i livet 

som han ändå vill att barnen ska få m

identitet och livssyn i ett samhälle som består av episoder och fragment? Det är för honom 

problematiskt och det kan tolkas som att det är flexibiliteten, förändringen som ger en 

känsla av vilsenhet.  

Vari ligger skillnaden på Enrico och Ricos situationer. Dels är det ett nytt sätt att 

organisera tid, ”no long term”- kortsiktighetsprincipen. Den traditionella yrkeskarriären 

fortskred och var förutsägbar, medan dagens karriärist måste vara flexibel där marknaden 

kan kräva att man är beredd att byta jobb många gånger och omskola sig flera gånger under 

sitt yrkesliv. Den andra skillnaden är strukturomvandling i företagen. Istället för de fasta 

hierarkiska organisationerna finns nu nätverk. De ses som förändliga och de är lättare att 

bryta ner eller omvandla efter nya behov. Både organisationerna och människorna i den 

måste vara flexibla. 
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