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LEDARSKAP SOM DRIVKRAFT FÖR DAGLIGT LÄRANDE PÅ ARBETSPLATSEN* 
 

Ann-Sophie Armerin 
 

 
Det blir allt viktigare att som organisation skaffa sig hållbara verktyg i 
skapandet av ett dagligt lärande i syfte att ständigt förbättra och utveckla 
verksamheten för att kunna stärka sin konkurrenskraft. På senare år har 
chefsrollen alltmer kommit att handla om att leda och coacha sina 
medarbetare till lärande och utveckling. Syftet med denna studie var att, 
med utgångspunkt i en av Scanias fem ledarskapsprinciper ”Bygg 
kunnande genom kontinuerligt lärande”, undersöka hur första linjens 
chefer på Scania stimulerar dagligt lärande på arbetsplatsen. Tio 
semistrukturerade djupintervjuer genomfördes. I en induktiv tematisk 
analys kunde åtta olika ledarbeteenden tas fram som tillsammans lägger 
grunden för ett lärande på arbetsplatsen. Dessa beteenden inkluderade att 
coacha eller vägleda, skapa förståelse, uppmuntra delaktighet, skapa 
forum för lärande, ge ansvar, skapa möjligheter till diskussioner, sätta upp 
tydliga mål och skapa gemensamma visioner. Resultatet visar att dessa 
ledarskapsbeteenden stämmer väl överens med studier gjorda av Ellinger, 
Watkins och Bostrom (1999) och Amy (2008) om chefers beteenden i 
lärande organisationer. Studien kan komma till användning för att se över 
organisatoriska strukturer i syfte att främja ledarskapsbeteenden som 
stimulerar lärande på arbetsplatsen. 

 
 
Det har debatterats mycket på senare tid om övergången till ett kunskapssamhälle. Många 
organisationer är för sin överlevnad helt beroende av kunskap och den snabba 
förändringstakten i samhället gör kunskapen och lärandet än viktigare. Och ju mer beroende 
en organisation är av de gemensamma kunskaperna, desto viktigare blir det att ständigt vårda, 
utveckla och sprida dem, det vill säga att skapa förutsättningar för lärande. Samtidigt är det 
viktigt att finna plats för reflektion och stabilitet. Ett gott kunskapsklimat innebär att både nya 
idéer och gedigen professionalism respekteras (Albinsson, 1998). 
 
Begreppet lärande organisation handlar om hur människor i en organisation kan lära sig av de 
erfarenheter som görs och använda dessa för att bättre hantera situationer eller problem som 
kan uppstå. Kontinuerligt lärande handlar om att ständigt utveckla och förnya arbetssätt, 
rutiner, metoder och rådande föreställningar om alltings beskaffenhet. Detta lärande 
förutsätter en hög grad av ansvarstagande samt en vilja och förmåga att ta till sig och tillämpa 
nya kunskaper och insikter. En något allmängiltig definition av lärande organisationer ger 
Mayo och Lank (1994): ”En lärande organisation nyttjar all den intelligens, kunskap och 
erfarenhet som är tillgänglig för den i avsikt att ständigt utvecklas på så sätt som är 
fördelaktiga för alla dess intressenter” (sid. 19). 
 
Lärande i organisationer har blivit ett allt viktigare verktyg för organisationens utveckling mot 
en framgångsrik konkurrenskraft. Ständiga organisationsförändringar kräver anpassnings- och 
inlärningsförmåga vilket i sin tur är beroende av att medarbetarna är ständigt motiverade att 
                                                
* Jag vill tacka alla intervjupersoner för deras medverkan, Scaniabiblioteket för ovärderlig hjälp med 
litteraturlån, avdelningen för kompetensutveckling på Scania för intressanta diskussioner och stöd, min 
handledare Björn Edlund samt Marita Bandel. 
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lära sig nya saker och av att skaffa sig nya kunskaper på sina respektive arbetsplatser (Mayo 
& Lank 1995). Enligt Bryman (2004) är de flesta överens om att ledarskap är viktigt eller till 
och med avgörande för en organisations möjligheter att nå framgång. Ledarskapet spelar 
således en nyckelroll i att stimulera lärande i organisationen.  
 
 
Scania CV AB 
 
Scania är en organisation som utvecklar och tillverkar lastbilar och bussar för tunga 
transporter samt industri- och marinmotorer och är världsledande inom denna bransch. Scania 
har en mängd olika dotterbolag runtom i världen. Scanias huvudkontor är förlagt i Södertälje 
med drygt 7 500 anställda. Förutom huvudkontor och produktutveckling finns också flera 
produktionsenheter. I gjuteriet gjuts och bearbetas motorblock och cylinderhuvuden till 
Scanias motorer. Motorverkstaden bearbetar bland annat motorblock, kamaxlar, 
cylinderhuvuden och vevaxlar. Gjuteriet och motorverkstaden går under förkortningen DM. I 
växellådsverkstäderna sker tillverkning av transmissionsartiklar samt härdning av kamaxlar. 
Dessa verkstäder har förkortningen DG. I chassiverkstaden slutmonteras både lastbils- och 
busschassier (http://inline.scania.com). Organisationen bygger på Scanias Produktionssystem 
(SPS) och grundar sig på Toyota-modellen som har mycket gemensamt med Lean Production 
(Liker, 2004). I SPS ingår ett antal principer som ska ligga till grund för all verksamhet i 
organisationen. Dessa principer vilar på tre värdegrunder som är ”Kunden först”, ”Respekt för 
individen” och ”Eliminering av slöseri”. Dessutom har fem ledarskapsprinciper formulerats 
vilka fungerar som en vägledning för alla och är därmed inte bara riktade till chefer. Dessa 
ledarskapsprinciper är: 1. Samordna men arbeta självständigt, 2. Arbeta med detaljerna och 
förstå sammanhanget, 3. Agera nu, tänk långsiktigt, 4. Bygg kunnande genom kontinuerligt 
lärande, 5. Stimulera till engagemang genom delaktighet. Dessa principer lämnar dock ett 
tolknings- och handlingsutrymme till varje chef och medarbetare.  Delaktighet uppmuntras 
främst genom aktivt deltagande i så kallade förbättringsgrupper. Dessa grupper ska arbeta 
med ständiga förbättringar som är ett grundläggande inslag i SPS. Förutom dessa grupper 
organiseras ibland Kaizen-övningar som syftar till att genomföra förbättringar av det större 
slaget och som ofta innefattar olika externa resurser. Dessa övningar sker oftast i projektform 
med en början och ett slut i tid och rum (http://inline.scania.com). 
 
 
Syfte 
 
Med utgångspunkt i en av Scanias fem ledarskapsprinciper ”Bygg kunnande genom 
kontinuerligt lärande” var syftet med denna fallstudie att studera hur produktionsledare, även 
kallade första linjens chefer, på DM och DG stimulerar dagligt lärande på arbetsplatsen. 
 
 
Forskning kring lärande 
 
Kolb (1984) definierar lärande som den process där kunskap skapas genom transformation av 
erfarenhet. Det är inte erfarenheten i sig som leder till lärande, utan den omvandlingsaktivitet 
som individen företar sig. Genom reflekterande observation och aktivt prövande omvandlar 
individen sina erfarenheter. Detta kan, genom individens tankeaktiviteter, föras vidare till 
begreppsbildning och en förståelse av den konkreta erfarenheten och det sammanhang där 
erfarenheten gjorts. I sin modell sammanfattar han de viktigaste komponenterna för ett 
erfarenhetsbaserat lärande (se figur nedan). 
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Figur 1. Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande (Kolb 1984). 
 
Enligt denna modell finns det fyra olika lärstilar och kunskap bildas i fyra olika sfärer. Den 
ackomodativa lärstilen befinner sig mellan aktivt prövande och konkret erfarenhet och handlar 
om en anpassning till praktiska situationer. Den divergenta lärstilen handlar om gå från 
konkret erfarenhet till reflekterande observation, vilket betyder att eftertänksamt reflektera 
över konkreta erfarenheter. Den assimilativa lärstilen hamnar mellan reflekterande 
observation och abstrakt begreppsbildning och här går lärandet från en induktiv utgångspunkt 
till skapande av olika begrepp och teorier. Den konvergenta lärstilen, slutligen, går från teori 
till praktik och ett prövande av begrepp för att hantera olika situationer. Lärandet sker 
dessutom mellan assimilativ och konvergent kunskap å ena sidan och ackomodativ och 
divergent å andra sidan, det vill säga en transformation från ett uppfattande via begripande till 
uppfattande via sinnen och vice versa.  Det sker även mellan ackomodativ och konvergent 
kunskap å ena sidan och divergent och assimilativ kunskap å andra sidan, det vill säga 
omvandlingen sker från en extern till en intern riktning och vice versa (Kolb, 1984). 
 
Ellström och Kock (1999) definierar lärande som ”relativt varaktiga förändringar av en 
individs eller en grupps (till exempel ett arbetslags) kompetens som uppkommer genom 
individens (gruppens) samspel med sin omgivning, det vill säga ett samspel med olika typer 
av problem, arbetsuppgifter, andra människor eller tekniska system” (sid. 177). Som exempel 
på hur detta kan ske praktiskt nämns arbete, i grupp eller enskilt, med ständiga förbättringar. 
Kompetens definieras som ”förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) 
kunna lösa uppgifter/problem, inklusive förmågan att utnyttja och om möjligt utvidga det 
tolknings-, handlings- och utvärderingsutrymme som arbetet erbjuder” (Ellström, 1992, sid. 
21). 
 
 
Lärande på arbetsplatsen 
 
En distinktion mellan lärande i organisationer och lärande organisationer diskuteras inom 
forskningen där lärande i organisationer syftar till lärandeprocesser och aktiviteter som pågår i 
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organisationer. Lärande organisationer syftar till en organisationsform (Lundblad, 1995; Sun 
& Scott, 2003; Tsang, 1997; Yeo, 2005; Örtenblad 2001, refererat i Amy, 2008). I denna 
studie kommer dock begreppet arbetsplatslärande att användas för att kunna hållas inom den  
sfär som intervjupersonerna rör sig i.
 
Ellström (2004) skiljer på två typer av lärande på arbetsplatsen, det formella och det 
informella. Med det formella lärandet menas ett planerat, målinriktat lärande som sker inom 
ramarna för särskilda utbildningssammanhang. Det kan handla om introduktion av 
nyanställda, olika kurser och vidareutbildning. Det informella lärandet syftar till det som sker 
i det dagliga arbetet och sker ofta spontant och för individen omedvetet. Detta lärande leder 
till ett stöd för den enskilde eller arbetslaget att utföra en handling mer rationellt. Egidius 
(1995) menar att det informella lärandet kan definieras dels som en organisation som 
utvecklas i olika avseenden efter de krav som inre och yttre förändringar ställer och dels som 
en organisation som ger individen en möjlighet att utveckla sitt kunnande. Sandberg och 
Targama (1998) gör en liknande distinktion av lärande men väljer att kalla det för explicita 
och implicita lärprocesser där explicit syftar till lärande som sker som en följd av planerade 
aktiviteter avsedda för det. Implicit å andra sidan belyser lärande i den dagliga verksamheten 
genom att praktisk kunskap och förståelse byggs av erfarenheter och iakttagelser. Denna form 
av kunskap är det som författarna ofta kallar tyst kunskap som innebär att erfarenheter bidrar 
till en helhetsförståelse, som ofta är omedveten för individen.  Detta medför i sin tur att 
individen inte kan uttrycka i konkreta termer vilka kunskaper denne bär på. 
 
Argyris (1990) modell (se figur nedan) visar Singleloop-lärande och doubleloop-lärande.  
 

 
 
Figur 2. Singleloop- och doubleloop-lärande (Argyris 1990). 
 
Här handlar singleloop-lärande om att lösa aktuella problem. En jämförelse kan göras med en 
termostat som anpassar sig efter den omgivande temperaturen (Argyris 1990). Det kan även 
handla om att gå kurser eller andra utbildningsaktiviteter (Svedberg 2007) vilket kan leda till 
förändringar i handlingsstrategier. Den andra typen av lärande är doubleloop-lärande. Det 
inträffar när det sker en reflektion över sina handlingar och ett ifrågasättande av befintliga 
värderingar, tankesätt och normer. Det är en rekonstruktion av inlärningssammanhanget – ett 
nytt sätt att uppfatta världen (Svedberg 2007). Individen bygger upp nya ”program” av 
tankemönster (Argyris 1990). Båda typer av lärande bygger på de konsekvenser som ett visst 
handlande får, vilket innebär att det har ett feedbackperspektiv. Det är nära knutet till Piagets 
schemateori. Människan bygger upp scheman, en slags inre förståelsekarta över sin omvärld 
och det är när hon assimilerar nya intryck till befintliga scheman som det sker ett singleloop-
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lärande. Det är när det sker en ackommodation av scheman som man kan tala om ett 
doubleloop-lärande (Argyris, 1990; Piaget, 2008) 
 
Swieringa och Wierdsma (1992) tar modellen ett steg längre, se figur nedan.  
 
 

 
 
Figur 3. Tripleloop-lärande enligt Swieringa och Wierdsma (1992). 
 
Författarna betonar här det kollektiva lärandet där förändringar i organisatorisk lärande sker i 
tre loopar och lyfter fram tre centrala begrepp för att belysa sin modell, vilka består av regler, 
insikter och principer. Regler anger hur man arbetar, insikter rör om förståelse kring varför 
och principer är de grundläggande värderingar och antaganden som råder inom organisationen 
och skapar organisationens kultur. Singleloop-lärande sker då regler förändras, doubleloop-
lärande sker då insikter förändras och tripleloop-lärande sker då principer förändras. 
 
Isaacs (1999) framhåller dialogen som ett centralt verktyg i varje form av organisatorisk 
transformation. Han definierar dialogen som ”a sustained collective inquiry into the processes, 
assumptions, and certainties that compose everyday experience” (sid. 25). Dialogen syftar till 
att möjliggöra individuella uttryck av tankar och föreställningar. Genom dialogen skapas ett 
kollektivt tänkande och därmed grunden för kollektivt lärande. Det är också genom dialogen 
som ett dubbelt loop-lärande och ett trippelt loop-lärande kan ske eftersom det kräver en 
dialog för att ifrågasätta och reflektera över rådande värderingar och föreställningar som råder 
inom och mellan individer samt inom organisationen. Senge (1995) beskriver sin tankemodell 
kring den lärande organisationen i fem dimensioner som han kallar fem lärande discipliner. 
De fem disciplinerna är: systemtänkande, personligt mästerskap, mentala modeller eller 
tankemodeller, gemensamma visioner och gruppinlärning eller teamlärande. Dessa måste 
dessutom utvecklas som en helhet, vilket Senge menar är en svår utmaning att komma dit och 
det är av den anledningen som systemtänkande är den femte disciplinen. Denna disciplin 
innebär att binda samman de andra disciplinerna till en enhet som är ömsesidigt beroende av 
varandra. Detta föder behovet av en förståelse utifrån ett helhetstänkande i en lärande 
organisation, vilket inte är helt lätt då en individ ofta är en del av helheten och därmed bara 
ser delar av systemet. Det som Senge kallar tankemodeller är det som även benämns som 
organisationskultur (Ellström & Hultman, 2004). Gemensamma visioner är då gemensamma 
bilder av framtiden skapas, det kan vara olika idéer eller mål som gruppen enas kring. Detta 
ska i sin tur stimulera engagemang. Senge (1995) framhåller att förmågan till lärorika samtal 
bör övas upp. I dessa söker man att balansera ett nyfiket sökande mot förmågan att lägga fram 
egna synpunkter på ett klart sätt och samtidigt vara inställd på att göra dessa meningar eller 
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synpunkter öppna för inflytande från andra. Det är avgörande för lärande och utveckling i en 
sådan grupp att medlemmarna har en förmåga att före en öppen dialog utan att vara förutfattad 
eller i försvarsposition. Genom gruppen kan man tillsammans nå ny insikt, bli klokare, få nytt 
erkännande på ett sätt som inte kan uppnås individuellt. Detta får medhåll från Ohlsson (2004) 
och Granberg (2004). Kollektivt lärande är när individer lär tillsammans med och av varandra. 
En grundförutsättning är att gruppen eller kollektivet har en gemensam uppgift och en 
gemensam förståelse, som är en dynamisk företeelse. Ohlsson (2004) beskriver tre olika 
aspekter av ett lärande samtal i grupp. Den första är det berättande samtalet, det vill säga 
någon delar med sig av en erfarenhet. Den andra aspekten är det gemensamt reflekterande 
samtalet som då äger rum och där erfarenheterna kan mötas av andras ifrågasättanden med 
frågor som ”hur tänker du då?” och ”varför gjorde du så där?” leder till gemensamma 
intentioner. Slutligen är den tredje aspekten det gemensamt intentionsskapande samtalet där 
gemensamma strategier och tumregler skapas för framtiden. Det kollektiva lärandet kan skapa 
synergieffekter som tar sig uttryck i att de lär sig mer och på andra sätt än vad var och en 
klarar av på egen hand. Synergieffekt innebär då att ett mervärde skapas genom sättet på 
vilket interaktionen och kommunikationen sker. Det kollektiva lärandet förutsätter därmed en 
gemensam reflektion (Ohlsson 2004). 
 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv handlar lärandet om deltagande i en social praktik, knutet 
till ett sammanhang och en inlärningsmiljö. Denna interaktion med olika sammanhang medför 
att det ständigt sker ett kollektivt lärande med utbyte av erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter. Lärandet är således en social process där olika lärandevillkor behöver uppfyllas 
för att detta kan möjliggöras. I detta perspektiv knyts således individens lärande samman med 
den kontext denne befinner sig i (Engeström, 1996). Enligt honom sker lärande som ett 
samspel mellan individen och hennes omgivning. Språket blir därför ett viktigt redskap då 
kunskap blir en kulturell och social konstruktion och individens kunskaper blir relevanta i en 
kontext. 
 
Ellström (2004, 2005) diskuterar den dubbelhet som råder inom arbetsplatslärande vad gäller 
reproduktion och utveckling. Han menar att det reproduktiva lärandet handlar om att bemästra 
rådande metoder och arbetssätt till givna mål. När en anpassning skett stabiliseras tanke- och 
handlingsmönster till att bli rutiner. Fördelen är att det kan generera ett effektivt utförande av 
arbetsuppgifter. Nackdelen kan bli när problem eller oförutsedda förändringar inträffar. Finns 
det en alltför stark rutinisering tenderar det att fungera som skygglappar, problemlösning 
tenderar att finnas inom ramen för befintliga tanke- och handlingsmönster. Detta kan jämföras 
med singelloop-lärande. Utvecklingsinriktat lärande innebär ett kritiskt ifrågasättande av 
etablerade tanke- och handlingsmönster. Problemlösning står inte i fokus utan det handlar om 
att upptäcka och definiera problemet eller situationen. Ellström kallar det ”innovativ 
kompetens” istället för det reproduktiva lärandet där ”adaptiv kompetens” är mer att föredra. 
Davidson & Svedin (2004) exemplifierar utvecklingsinriktat lärande: ”Ett utvecklingsinriktat 
lärande i operatörsarbetet innebär att operatören genom sina arbetshandlingar såväl 
internaliserar verksamhetssystemets egenskaper (till exempel vad gäller regler, rutiner, 
verktyg och arbetsorganisation) som externaliserar nya sätt att handla och då deltar i att 
förändra verksamheten. Arbetshandlingarna antas vara den komponent som utgör en 
medierande länk mellan de strukturella och de aktörsrelaterade aspekterna och vari lärandet 
manifesteras” (sid. 49). Mediering definieras som den process som förmedlar mellan yttre 
påverkan och handling, mellan stimulus och respons (Egidius, 1995). Lärandet på 
arbetsplatsen kan således sägas ha två komplementära sidor av samma mynt. Ellström (2005) 
har här skilt på två idealtypiska sätt att tänka kring begreppen verksamhet och lärande. Han 
kallar dessa för utförandets respektive utvecklingens logik. Dessa logiker utesluter inte 
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varandra utan behövs båda två för att säkra verksamhetens fortbestånd och utvecklingskraft. 
De innebär olika sätt att använda resurser som finns tillgängliga inom organisationen. 
Ellström (2005) betonar vikten av samspel och balans mellan dessa två logiker. I en 
produktionsinriktad verksamhet där huvuddelen betonas av utförandets logik är det viktigt att 
betona de faktorer som bidrar till utvecklingens logik. Utförandets logik domineras av en 
strävan att så effektivt och homogent som möjligt utföra en uppgift. Utrymme för individuella 
värderingar, tankegångar och erfarenheter begränsas till förmån för konsensus i syfte att 
upprätthålla och stödja verksamhetens mål, standardisering och rutinisering av 
arbetsuppgifter. Det gäller att så snabbt som möjligt lära sig arbetet och hur man bör, får eller 
måste handla i olika situationer, det vill säga att bemästra metoder och rutiner. Utförandets 
logik handlar således om att sträva efter att utföra en uppgift så effektivt och tillförlitligt som 
möjligt. Det hänger tätt ihop med reproduktivt lärande, det vill säga att lära sig förstå och 
bemästra en ny situation eller nya arbetsuppgifter. Det som kan uppfattas som en negativ 
innebörd med denna logik är anpassningen till en given verklighet vilket kan leda till 
passivisering eller underordning. Utvecklingens logik handlar om att sträva efter att främja 
kritisk reflektion och innovativitet, att kunna utveckla alternativa synsätt och arbetssätt som 
bättre möter nya situationer och krav. Det hänger tätt ihop med utvecklingsinriktat lärande 
eller kreativt lärande. Det som kan bli till en negativ innebörd för denna logik är att det kan bli 
för mycket fokus på kontinuerliga förändringar, flexibilitet och omprövningar, vilket kan 
medföra negativ stress i form av oro, osäkerhet, otrygghet, otillräcklighet och uppgivenhet.  
 
 
Ledarskapets betydelse för lärande på arbetsplatsen 
 
Aktörer som fyller en betydande roll för det informella lärandet hos olika individer i 
organisationen kallas för informella arbetsplatslärare och kan finnas på många nivåer i 
organisationen (Poell, van der Krogt, Vermulst, Harris & Simons 2006). Det börjar med 
högsta ledningen som fyller funktionen som förebild och tongivare av olika prioriteringar och 
riktningar i organisationen. Det är även specialister inom olika stabs- och stödfunktioner som 
står till buds med expertis i olika frågor och ansvariga för lärandefrågor såsom HR-funktioner 
med ansvar för personal och kompetensutveckling. Förutom fysiska aktörer spelar även 
organisationsstrukturer och system med formell organisationsstruktur, kontrollsystem, 
policies med mera en avgörande roll för lärande i organisationen (Södergren 1996). Rollen 
som innebär en drivkraft för lärande på arbetsplatsen har inom forskningen ofta kallats coach, 
mentor, rådgivare eller facilitator. De aktörer som tillskrivs störst betydelse för lärande på 
arbetsplatsen är erfarna kollegor och chefer (Walton 1999; D`Abate, Eddy & Tannenbaum 
2003; Joo 2005 refererade i Poell et. al 2006). Även Amy (2008) menar att chefers praktiska 
inflytande rymmer stora möjligheter för lärande på arbetsplatsen. Med detta i åtanke innebär 
att ett stort ansvar läggs på ledare att organisera verksamheten så att ett dagligt lärande kan 
medvetandegöras och stimuleras.  
 
Chefer är utsedda ledare med en formellt grundad ställning, med allt vad det innebär i 
rättigheter och skyldigheter och en ledare behöver inte vara chef utan kan vara en informell 
ledare som byggt upp en ställning med hjälp av stöd och legitimitet från sina anhängare 
(Alvesson & Svenningsson 2007). De senaste decennierna har det transformativa ledarskapet 
stått i fokus för olika studier. Där utgår man från personliga egenskaper snarare än av 
regelverk. Det råder en distinktion mellan forskning kring ledarstilar, där en 
forskningsinriktning fokuserar på hur personlighetsdrag kan ligga bakom olika ledarstilar och 
en annan forskningsinriktning fokuserar på vad en ledare faktiskt gör, vilket snarare bygger på 
kontextuella relationer mellan två eller flera personer. Forskningen kring ledarskap i nära 
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relation till olika personlighetsdrag har på senare tid stagnerat då det inte genererat till ett 
”vinnande recept” på effektivt ledarskap och har skiftat fokus till ledarskap som uppstår i en 
social och kulturell kontext mellan människor (Ellström & Kock 2004). Ledarskap handlar 
idag om att, istället för att instruera, leda genom goda idéer där den enskilda individen 
tillskrivs ett större ansvar och handlingsfrihet (Amy, 2008). I en alltmer föränderlig värld 
innebär det också att den interna miljön i organisationen förändras i en allt större utsträckning. 
Detta ställer nya och tuffare krav på ledarskap idag. Den tayloristiska filosofin som dominerat 
västerländsk industri under lång tid har fått lämna plats för nytänkande inom ledarskap. I en 
studie från Manz och Sims (1987) har man studerat ledarbeteenden i en teambaserad 
organisation med självständiga arbetsgrupper och funnit att ledare använder sparsamt med 
kommandon för att styra arbetet i gruppen och leder istället genom att ställa frågor. Manz och 
Sims (1987) drar slutsatsen att ledarens viktigaste roll blir att leda andra att leda sig själva. Ett 
gammalt kinesiskt ordspråk sager: "The best of all leaders is the one who helps people so that, 
eventually, they don't need him" (Maccoby, 1981, refererat i Manz & Sims, 1987). 
Ledarskapets roll idag är således inte längre styrande och kontrollerande utan har mer 
karaktären av att vara coach eller facilitator för lärande (Ellinger, Watkins, Bostrom 1999). I 
Wikipedia definieras coaching på följande sätt:  
 

”Coaching innebär när en person, coachen, hjälper en klient att uppfylla sina mål, 
genom att hjälpa klienten sätta upp mål, uppmuntra och genom att ställa frågor. 
Coaching inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan innebär att coachen 
sporrar sin klient till att lösa problemen på egen hand. Coachen hjälper sin klient att 
sätta upp en plan för att uppnå målen och motiverar dem till att fullfölja den. Coaching 
handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar 
och mår bättre. Coaching bygger på en kognitiv grundtanke, där man fokuserar på att 
ställa upp mål och förverkliga dem här och nu. Genom att ge mycket positiv feedback 
ser man till att den man coachar utvecklas på ett positivt sätt. När man coachar utgår 
man ifrån att alla människor har ett behov av att bli sedda och bekräftade. Utöver den 
positiva feedbacken kan man också försöka att ge konstruktiv kritik för att bygga upp 
och utveckla den man coachar att utvecklas” (www.wikipedia.se). 

 
 
Amy (2008) har tagit fram åtta ledarbeteenden som har betydelse för lärande ledarskap. Dessa 
är:  
 

 Byggande av ett arbetsklimat som främjar lärande. Lärande organisationer 
karaktäriseras av att vara öppna, samarbetsvilliga, pålitliga. Frågeställningar och 
konsultation skapar öppenhet och samarbetsvillighet 

 
 Byggande av gemensamma tolkningar av omgivningen. 

 
 Fostra aktivt sökande och experimenterande, det vill säga uppmuntran av 

brainstorming och att tänka ut alternativa lösningar på problem. 
 

 Hjälpa andra vara realistiska och upptäcka kunskaps- och kompetensluckor. 
Tydliggörande underlättar en gemensam förståelsegrund och lärarrollen förser 
individer med instruktioner. Att upprätthålla detta som chef förstärker standard och 
rutiner samt gynnar ansvarstagande.  
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 Använda sig av olika verktyg som kan skapa och fånga upp lärandet såsom att blicka 
tillbaka. (exempelvis definiera målet, definiera arbetsinsatsen och vad blir resultatet) 

 Främja en öppen kommunikation och frekvent interaktion, inklusive kritisk individuell 
och kollektiv reflektion och dialog. Guida andra in i dialoger. Schemalägg särskild tid 
för dialog och reflektion. 

 
 Institutionalisera lärandet, det vill säga ledare ska arbeta för en överföring av lärande 

från individuell nivå till organisatorisk nivå. 
 

 Förhandla, samarbeta och kommunicera effektivt. 
 
I en studie om chefers beteenden som stimulerar lärande på arbetsplatsen har Ellinger, 
Watkins och Bostrom (1999) gjort en uppdelning i empowering och facilitating. Delaktighet 
är en viktig ingrediens i empowerment som saknar svensk översättning. Det skulle kunna vara 
att möjliggöra eller bemyndiga. Randolph (1995) beskriver hur begreppet empowerment 
innebär mer än bara participation och menar att ”empowerment is recognizing and releasing 
into the organization the power that people already have in their wealth of useful knowledge 
and internal motivation” (sid. 20). Facilitator definieras på följande sätt i Wikipedia:  
 

”Facilitator är en person som arbetar med att få en grupp människor eller organisationer 
att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn åstadkommer detta genom att 
koncentrera sig på processen, och genom att lyssna noggrant på alla inblandade för att 
få fram de krafter som vill till samma mål. Facilitatorn fungerar bäst som neutral och 
utan formell makt eller extra expertkunskap i själva sakfrågan” (www.wikipedia.se). 

 
Nedanstående figur visar beteenden som belyser ett ledarskap för lärande. (Ellinger, Watkins 
och Bostrom, 1999). 
 

 
Figur 4. Uppdelning av ledarbeteenden som stimulerar lärande med en uppdelning i 
empowering och facilitating. 
 

Beteenden 

Empowering Facilitating 

 Hålla tillbaka – ej ge svar 
 Ställa frågor för att hjälpa 

medarbetarna att tänka själv 
 Överföra ägarskapet till 

medarbetarna 
 Vara en resurs – ta bort 

hinder för lärande 

 Skapa en lärandemiljö 
 Vidga medarbetarnas perspektiv – 

få dem att se ur olika synvinklar 
 ”Gå i någon annans skor” 
 Använda scenarier, analogier och 

exempel 
 Kommunicera ut förväntningar för 

att passa in i helhetsbilden 
 Diskutera igenom problem  
 Uppmuntra andra att skapa en 

lärandemiljö 
 Ge feedback till medarbetare 
 Ta emot feedback från 

medarbetare. 
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Sandberg och Targama (1998) diskuterar begreppet konsultativt ledarskap och Argyris (1990) 
har identifierat tre huvudfunktioner som en konsultativ ledare bör ha. Det första är att ta fram 
relevant information, antingen själv eller genom att låta medarbetarna själva ta fram 
information, exempelvis genom olika typer av diskussioner. Det andra är att ”skapa 
commitment”, det vill säga uppmuntran till reflektion av den information som kommit fram 
och se hur det förhåller sig till medarbetarnas verklighet och förståelse. Den tredje innebär att 
det måste baseras på frivillighet, ställningstaganden får inte tvingas fram, då mister det själva 
poängen med hur en konsultativ ledare bör uppträda. 
 
Inom forskningen används begreppet participation för delaktighet i beslut och enligt Wilson 
(1991) finns mängder med studier som visar på dess positiva effekter, men begränsat med 
studier kring hur participation kan åstadkommas i praktiken. Eklund (2003) menar att det 
funnits en del svårigheter med att implementera participation i organisationen då det samtidigt 
finns krav på styrning och kontroll i ledarrollen, något som kan vara svårförenligt med att 
främja participation. Eklund (2003) rangordnar olika typer av delaktighet i organisationen. 
Den högsta graden innebär att medarbetaren har delegerats kontroll och kan fatta beslut i vissa 
frågor eller delområden och längst ner hamnar terapi och manipulation, som har en negativ 
betydelse. Terapi är en förklädnad av delaktighet och innebär att ge möjligheter till att i grupp 
enas kring förslag som saknar betydelse och manipulation innebär i princip att ledningen 
förser gruppen med uppgifter utan avsikt att använda resultatet av dem i syfte att upprätthålla 
en föreställning hos medarbetarna om delaktighet. Han menar samtidigt att det inte behöver 
vara så att ledarskapsstyrning/kontroll och delaktighet hos de anställda är två alternativa 
strategier utan kan mycket väl samexistera i en organisation. En effektivare styrning kan 
åstadkommas genom decentraliserad participation och skapa strukturer för deltagande, 
exempelvis genom problemlösningsaktiviteter, menar Eklund (2003).  
 

 
M e t o d 

 
Under kursen Arbetspsykologi gjorde jag en personalpsykologisk analys av Scania och insåg, 
i jämförelse med andra organisationer i Sverige, att Scania gjort väldiga framsteg kring arbete 
med personalfrågor. Jag blev intresserad av att studera Scania som en lärande organisation. 
Mitt intresse för arbetsplatsen som lärmiljö förenades med Scanias ledarskapsprinciper där 
kontinuerligt lärande är en av grundpelarna för ledarskapet. Efter en del diskussioner kom vi 
gemensamt fram till att fokus i denna studie skulle ligga på produktionsledare inom 
bearbetning på DM och DG. Jag ansåg det vara betydelsefullt att begränsa mitt urval av 
intervjupersoner som har liknande arbetsuppgifter och där medarbetarna har liknande 
arbetsuppgifter för att minska variation. Ett ytterligare homogeniserande faktor var att alla 
intervjupersoner var män. En viss heterogenitet kunde däremot hittas i intervjupersonernas 
skiftande erfarenheter och utbildningsbakgrund. En reduktion av snedfördelningen medför att 
så få relevanta faktorer som möjligt påverkar resultatet.  
 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Deltagarna i studien bestod av tio personer. De var alla män i åldrarna runt 30 och upp till 50 
år och valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Jag fick hjälp av några personer på 
avdelningen för kompetensutveckling på Scania med att ta fram intervjupersoner vilket ledde 
till en jämn fördelning av produktionsledare på DM och DG, det vill säga fem från DM och 
fem från DG. Avdelningarna som dessa produktionsledare ansvarade för rörde sig mellan 20 



 12 

och 50 medarbetare, varav de större avdelningarna hade delat ledarskap med två 
produktionsledare på en avdelning. Fyra av deltagarna hade ett delat ledarskap och två av dem 
delade på samma avdelning. De övriga hade mellan 20 och 34 medarbetare på sin avdelning. 
Deltagarna hade skiftande utbildnings- och erfarenhetsbakgrund där en del hade en formell 
högskoleexamen, medan andra hade gått Scanias industrigymnasium. De flesta hade även gått 
någon, en del alla, av Scanias interna ledarskapsutbildningar som ges i tre block och omfattar 
några veckor vardera.  
 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av djupintervjuer. En semistrukturerad intervjuguide togs 
fram som skulle täcka in de områden som var intressanta för frågeställningen. Studiebesök på 
avdelningen gjordes för att ge en kompletterande bild av intervjuerna. Intervjuerna tog ca 1½ 
timme att genomföra och transkriberades ordagrant. De ägde rum i ett avskilt rum på 
intervjupersonernas kontor. Min vana av intervjuteknik sedan mitt tidigare arbete inom 
psykiatrin samt min utbildning till samtalsterapeut kom väl till pass vid intervjutillfällena.  
 
 
Etiska frågor 
 
Intervjupersonerna informerades innan intervjun om att den skulle spelas in och att materialet 
skulle behandlas med sekretess samt att de hade rätt att avbryta när de så önskade eller låta bli 
att svara på vissa frågor.  
 
 
Analys 
 
Texten analyserades med hjälp en induktiv tematisk analys. En tematisk analys innebär att det 
insamlade intervjumaterialet struktureras utifrån teman (Langemar, 2007). Induktiv eller 
empiristyrd innebär att teori grundas på praktik, det vill säga det insamlade datamaterialet 
(Bryman, 2002). De transkriberade texterna lästes igenom noggrant flera gånger för att hitta 
mönster eller teman i beskrivningarna. Intervjufrågorna ställdes på flera olika sätt för att få 
fram relevanta svar. Exempelvis kunde frågor kring delaktighet, engagemang och feedback 
generera svar som var mer utförliga och som kunde härröras till lärande än den direkt ställda 
frågan ”Hur kan du i ditt ledarskap stimulera dagligt lärande hos dina medarbetare?” Frågorna 
kunde handla om ”Hur arbetar du med feedback?” ”Vad kan du göra för att öka delaktigheten 
bland medarbetarna?” Så småningom trädde flera teman fram. I analysen är citaten 
kursiverade för att kunna särskiljas från den övriga texten.  
 
 

R e s u l t a t 
 
De teman som kom fram under analysen är dels synen på rollen som ledare med en 
chefsbefattning och dels åtta teman, varav några har underteman, som belyser 
ledarskapsbeteenden som stimulerar dagligt lärande på arbetsplatsen. Dessa är att ”coacha”, 
skapa förståelse, uppmuntra delaktighet, skapa forum för dagligt lärande, ge ansvar, skapa 
möjligheter till diskussioner, sätta upp tydliga mål och skapa gemensamma visioner. 
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Vid ett studiebesök på DG fick jag delta i olika möten, inklusive förbättringsgruppmöten, 
under en förmiddag som till övervägande del innehöll rapportering av störningar, brister och 
fel som behöver åtgärdas. Korta diskussioner fördes om hur man kan gå tillväga för att lösa 
olika problem varpå en ansvarig utsågs för genomförande av nödvändiga åtgärdar inom en 
angiven tidsram. Dessa möten hölls i korridoren där berörda personer stod vid olika tavlor 
beroende på typ av möte. Alla möten hölls på plats i verksamheten där de olika tavlorna finns 
utplacerade. 
 
 
 Synen på rollen som ledare med en chefsbefattning 
 
Vid genomgången av svaren av hur intervjupersonerna ser på sin roll som produktionsledare 
går det att skönja en uppdelning i två olika kategorier. Den första kategorin innefattar att 
ansvara för resultat, måluppfyllelse, kvalitet och personal. Denna kategori hör hemma i en 
traditionell chefsroll med en auktoritär ställning gentemot sina medarbetare. Det handlar om 
att förmedla mål och visioner och följa nyckeltal. Den andra kategorin hör mer till det nya 
ledarskapstänkandet som kommit att dominera på senare år. Det är ett ledarskap som i 
huvudsak går ut på att ha rollen som coach eller en lagledare där organisationens utveckling 
och ständiga förbättringar går hand i hand med medarbetarnas kompetens- och personliga 
utveckling. Många betonar vikten av att medarbetarna mår bra, trivs och har en positiv 
utveckling. Det är viktigt att visa att man som chef bryr sig och att man finns som ett stöd för 
dem. Det gäller att även lära känna sina anställda för att få ut det mesta av dem på ett positivt 
sätt. Ett grundläggande krav är att som produktionsledare vara synlig och tillgänglig för 
medarbetarna, med andra ord att vara ute i verksamheten mycket utan att för den delen ha en 
konkret uppgift. En del uppger att de ser på sin roll att skapa delaktighet och engagemang hos 
medarbetarna. Produktionsbearbetningsmiljöer idag har en tonvikt på samarbete i grupp. 
Rollen som produktionsledare handlar därmed även om att vara en spelande tränare, en 
lagcoach, vars uppgift är att se till att ha ett fungerande och sammansvetsat team där varje 
lagmedlem behöver bidra för att verksamheten ska kunna fungera.  
 

… ska man få ihop ett fungerande lag så behöver man varje lagdel, man behöver ha 
varje individ. Har man ett hockeylag till exempel, får man en gubbe utvisad, då är det 
fyra gubbar kvar som ska göra samma jobb som man normalt gör på fem. Det är 
otroligt mycket tuffare, där ser man verkligen vikten av att varje individ bidrar. Den där 
känslan är kanske svår att hitta ute på verkstadsgolvet. Jag tror att man har mycket att 
lära sig från idrottsklubbar när det gäller att coacha och pusha, få folk att prestera på 
sin max. 

 
Komplexiteten i ledarskapsrollen visar sig i behovet av en situationsanpassning. Ibland 
behöver en produktionsledare agera som språkrör mellan olika instanser, exempelvis mellan 
medarbetare och ledningsgruppen. Det händer att situationen kräver en detaljstyrning av något 
eller några moment eller av individer. Rollen som coach framträder tydligast bland alla 
intervjupersoner. Det verkar finnas en strävan efter att vara så lite chef som möjligt. Några 
uppger att det inte finns ett optimalt sätt att leda alla individer på. En produktionsledare 
uppger att han ser på sitt ledarskap som något som skiljer sig åt beroende på vilken individ 
han leder.  
 

Har jag 49 anställda, måste jag ha 49 olika sätt att leda dem, så är det ju. Jag kan inte 
vara på ett sätt mot alla. Det gäller att försöka hitta vad känner den här personen, hur 
gör jag för att den här personen ska få resultat? 
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”Coacha” 
 
Ledarskap handlar idag mer om att ”coacha” eller vägleda än att med hjälp av olika styrmedel 
få medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter. Den verkliga kunskapen finns hos 
medarbetaren som dagligen arbetar med frågorna och för att förbättringar ska kunna ske 
behöver medarbetaren utrymme att kunna utvecklas inom sitt område. Istället för att från 
ledningsnivå tala om hur saker och ting ska utföras och problem ska lösas, läggs mycket av 
det ansvaret på den enskilde individen. Att ”coacha” för att kunna stödja medarbetaren i detta 
är således ett viktigt inslag i ledarskapet. Alla intervjupersoner uppger att coaching är en 
viktig del i ledarskapet. Rollen som coach innebär att man som chef agerar som vägledare och 
genom att ställa frågor ska ledaren hjälpa medarbetaren att komma fram till olika beslut själv. 
Det finns olika verktyg till hands för detta. Coaching sker på individnivå i enskilda samtal, 
vilka kan ta plats i ett enskilt rum eller på plats i en given situation om behov föreligger för 
det. Viktiga inslag i coaching är att lyssna, ställa frågor, ge och ta emot feedback, hålla 
tillbaka med svar och låta individen göra fel i lärandesyfte. Att finnas som ett stöd och en 
resurs för medarbetaren är något som också nämns.  
 

Det är nästan alltid på individnivå. Och det är genom samtal, oftast på mitt kontor eller 
så går vi ut och fikar eller någonting. Det kan vara alltifrån ett problem hemma till 
medicineringar, till meningsskiljaktigheter på avdelningen. Det kan vara vad som helst i 
stort sett. Jag brukar oftast göra det genom att bara lyssna och ställa frågor. Jag tycker 
inte om när någon lägger ord i munnen på mig och talar om för mig vad jag ska göra, 
det är inte coaching för mig. Coaching för mig är att jag hjälper en person att ta ett 
beslut genom att bara ställa frågor: ”varför tänkte du så? Varför gjorde du så när det 
hände? Hur upplevde du det själv? 

 
Coaching innebär att veta vad man kan förvänta sig och ställa krav utan att för den skull gå in 
och peka med hela handen. Det kommer fram att det som stimulerar ledarskapsrollen är att få 
vara en coach. Coaching innebär också att anpassa sig efter individens behov. 
 

Vissa personer behöver lite mer stöd och då blir man nästan som en plastpappa. Man 
har olika roller under veckornas gång. Vi har ju mycket olika typer av människor, våra 
medarbetare. Olika personer kräver olika saker. Det som är min stora uppgift är att 
samla den totala arbetskapaciteten och nyttja den på bästa sätt. Olika personligheter 
behöver olika motivationer. 

 
En produktionsledare beskriver att han behöver bli personligt engagerad i varje medarbetare 
för att lära känna dem. 
 

… engagera sig i varje enskild individ. Det här jobbet äter ju en som person. Jag blir 
känslomässigt engagerad i varje individs livsöde. Det känns som om jag ska kunna 
fostra eller föda ett beteende i en grupp måste jag känna till alla gruppens individer på, 
vissa skulle nog säga ohälsosam nivå. Jag behöver veta personens tillgångar och vad 
som triggar respektive individ till att vilja bidra och utvecklas. Det är väl lättare sagt 
än gjort kan man säga. Initialt alltså, det blir en del sömnlösa nätter och bryderier på 
ledig tid också. Jag tror att det är en tröskel som man behöver ta sig över för att man 
ska kunna coacha. 

 
Coaching av produktionssamordnarna sker för att kunna hjälpa dem och lotsa dem rätt i sitt 
ledarskap. De intar till viss del produktionsledarens roll när denne inte är på plats. 
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Produktionssamordnarrollen är ett viktigt verktyg i ansvarsfördelningen neråt i ledet. 
Coaching av produktionssamordnare sker av naturliga förklaringar oftare än coaching av 
operatörer. Produktionsledare och produktionssamordnare träffas minst en gång i veckan på 
möten där de går igenom veckan som varit och där finns även tillfälle till coaching av 
produktionssamordnarens ledarskapsroll men även feedback och då framförallt till 
produktionsledaren.  
 

 
Hålla tillbaka – ej ge svar 
 

Produktionsledare kan många gånger använda sig av sina kunskaper och erfarenheter till att 
lotsa sina medarbetare rätt utan att för den delen ge dem svaren och samtidigt skapa ett 
lärande. Där är det viktigt att man som produktionsledare inte styr, utan genom frågor får 
medarbetaren eller gruppen att komma på egna lösningar på olika problem och trots att det, 
åtminstone på kort sikt, skulle spara tid och pengar om en mer erfaren produktionsledare 
skulle träda in och leverera lösningar så är det inget som någon vinner på i längden. Genom 
att ställa frågor kan produktionsledaren få medarbetaren att börja tänka själv och komma med 
egna förslag. Lärdomen kommer av att medarbetaren eller gruppen själv får söka fram 
information om de stöter på något problem exempelvis, samtidigt som produktionsledaren vill 
visa att denne har ett förtroende för att medarbetarens eller gruppens kompetens är tillräcklig 
för att klara av det på egen hand. Dessutom behöver olika idéer få tid på sig att växa fram och 
mogna innan de kan sjösättas. Därför är det många gånger bättre om det kommer från 
medarbetarna själva än från produktionsledaren, även om det ibland medför att 
produktionsledaren behöver bita sig i tungan för att inte ta den ”enkla” vägen och säga vad 
han tänker. De vägledande frågorna kan ofta ha karaktären av ”vad tror du?” och ”varför?”, 
”hur tänker du nu?” I SPS ingår dessutom ”de fem varför-frågorna” som stöd för att komma åt 
orsaken till ett problem.  
 

Det är viktigt att man inte styr, de ska ta beslutet själva och inse själva vad det var som 
gick fel. Även om jag många gånger kanske, vad gäller arbetet här, kan eventuellt 
svaret så förmedlar jag inte det utan jag ställer frågorna och det tror jag är det viktiga. 
För det blir mer långvarigt när man korrigerar sig själv än när man blir korrigerad av 
någon annan. 

 
Jag är ute, jag ställer mycket öppna frågor och försöker då få dem själva att komma på 
lösningar istället för att jag ska vara den lösande delen. Jag frågar gärna saker som jag 
redan vet, men jag vill ha deras syn på saken också.(…) jag tror mig ha rätt svar, men 
jag kan ställa den frågan för att se vad de andra har för åsikt i frågan. 

  
 
Låta medarbetaren få göra fel i lärandesyfte 
 

Det händer att man som produktionsledare ger sina medarbetare fria tyglar i en fråga där 
produktionsledaren med sina kunskaper och erfarenheter har en annan åsikt om hur det borde 
göras. Att tillåta medarbetaren göra egna misstag och lära sig av dem kan också generera ett 
lärande. På så sätt kan individen dra lärdom av någonting konkret för honom eller henne 
samtidigt som denne får tillfälle att skaffa sig egna erfarenheter. Det kan även bygga upp ett 
förtroende mellan produktionsledaren och medarbetaren. Genom att låta medarbetaren eller 
gruppen driva igenom sina egna idéer kan det dessutom komma fram någonting som är bättre 
än det som produktionsledaren hade tänkt ut från början. Det är viktigt att det lyfts fram att 
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man måste få göra fel för att lära sig, medarbetaren ska inte behöva vara rädd för att göra fel 
samt våga tala om det för att andra också ska kunna lära sig av det. Det nämns också att det 
har funnits en del chefer som reagerat med ilska när någon gjort fel, vilket inte skapat några 
positiva effekter i längden. Även om man som produktionsledare ser en annan lösning från det 
perspektiv han har som kanske på kort sikt skulle spara tid och pengar, så är det viktiga att 
gruppen har kommit fram till en lösning gemensamt. Idéerna och förslagen ska komma från 
medarbetarna, de måste få diskuteras fram, mogna och sjösättas. Då blir också engagemanget 
för att genomföra förslagen mycket större. 
 

… istället för att lyfta gruppen dit bort på en gång, låt de få den här processen att man 
tar ett gemensamt beslut, för det är viktigt att en grupp kan komma överens om 
någonting och komma lite snett, men tillsammans komma upp på planen igen och sedan 
göra den lösningen man har just nu. Just skapa den här mentaliteten att ständigt 
förbättra och då säga som chef att ”nej, det där är fel, vi ska göra så här” det kommer 
att skapa en kultur där man förväntar sig att chefen tar besluten, att han kommer med 
idéerna. 

 
Genom att släppa tyglarna lite kan det leda till något som dessutom är bättre än det som 
produktionsledaren själv tänkt ut från början. 
  

Det är därför det är viktigt att, det kan ju komma ny information som gör att det som 
jag tror är vägvinnande, kanske finns ett bättre sätt. Det är det man måste stimulera, 
det är därför jag vågar låta folk göra fel. (…) även om vi har ett bäst kända sätt just nu 
kan det komma nytt och då får man kanske göra ett litet stickspår och prova det också. 
Och många gånger vinner vi en ny väg. 

 
 
Ge feedback/skapa ett feedbackklimat 
 

Att som chef ge feedback uppges vara ett viktigt verktyg i det dagliga lärandet på 
arbetsplatsen där delaktigheten ses i en större kontext. Feedback ges på det årliga Planerings- 
och utvecklingssamtalet, men förutom det även löpande i den dagliga verksamheten. PoU-
samtalet är också ett tillfälle för produktionsledaren att få mer detaljerad feedback på sitt 
ledarskap från sina medarbetare och dra lärdom av det. En del anser att feedback är något 
väldigt personligt och tar det helst enskilt med personen, särskilt om det gäller negativ 
feedback. Andra menar att det inte finns något som heter negativ feedback utan väljer att kalla 
det för växande feedback, något som individen kan ta lärdom och växa av. Några anser att det 
är viktigt hur man paketerar den feedback man ger och menar att det inte hjälper att stå och 
skrika åt en person ute i verksamheten som man anser gjort fel. Som produktionsledare 
behöver man kunna behålla sitt lugn och kunna vara behärskad i olika sammanhang. 
Dessutom behöver produktionsledaren föregå med gott exempel, dels för att skapa ett 
feedbackklimat och dels för att kunna visa vilka spelreglerna är när det gäller att ge och ta 
emot feedback. Det kan också handla om att uppmuntra andra att ge feedback till chefen så att 
denne får möjlighet att utvecklas i sin roll som produktionsledare.  
 

För att skapa ett feedbackklimat måste man börja själv med att ge feedback anser jag. 
Jag måste ge feedback för att få feedback. Jag måste göra det på ett korrekt sätt så att 
jag skapar ett feedbackklimat hos oss som känns tryggt även när det är lite jobbigare 
saker. (…) Det är väl att man måste börja själv. 
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Att överdriva positiv feedback kan vara ett redskap för produktionsledare att försöka öka 
engagemanget hos medarbetarna som har en tillfällig ”formsvacka”. Då kan de behöva lyftas 
lite extra. Då gäller det att trycka på något som varit väldigt bra istället för att påtala det som 
kunde ha varit bättre till nästa gång. Det kan bidra till att en person med lågt engagemang kan 
växa lite extra.  
 
Vid genomgång av intervjumaterialet tenderar det att finnas en fokus på feedback som avser 
att få en individ att ändra sitt beteende eller attityd. Att uppmärksamma och ge feedback till 
en individ som presterat bra har upplevts vara betydligt svårare som chef. Dessutom finns en 
problematik i att synliggöra och ge feedback på prestationer som innebär att man skött sina 
arbetsuppgifter, men inget utöver det.  
 

Ja, problemet blir ju egentligen att de som verkligen sköter sig, de får ju mindre 
feedback än de som inte sköter sig. Och de får mindre uppmärksamhet. Så vissa är 
verkligen väldigt duktiga. Då får jag feedback av dem när jag frågar: ”Får du 
feedback?” ”Nej, det tycker jag väl inte att jag får”. Det har jag tagit till mig. Det blir 
svårt också att gå in och säga till en människa som sköter sitt jobb: ”Oj, vad bra, nu 
sköter du ditt jobb”. Det kan vara svårt om de inte gör någonting extra, men på något 
sätt så måste de ju få verifikation på att de funkar. 

 
 
Synliggöra individen 
 

Som ett led i tillvaratagandet av individuella förmågor och personliga ambitioner har varje 
medarbetare en kompetens- och utvecklingsplan som ska innehålla ett teoretiskt 
utbildningsprogram och ett praktikprogram och ansvaret för upprättande av denna plan ligger 
hos respektive chef. Ett viktigt instrument för detta är PoU-samtalet, som står för Planerings- 
och Utvecklingssamtal och utgör grunden för att planera och skräddarsy kompetensutveckling 
för varje individ ”för att möta de krav som finns för befattningen avseende miljö, hälsa, 
kvalitet och ekonomi” (http://inline.scania.com). Det hålls normalt en gång per år och 
fungerar som vägvisare för både produktionsledare och medarbetare. PoU-samtalet kan även 
fungera som stöd för individen att ta reda på vad denne vill och vägleda honom eller henne dit 
samt lyfta hans eller hennes fördelar. Många gånger används det för att ta reda på vad varje 
individ har för ambitioner med sitt arbete och för att i lugn och ro kunna diskutera hur 
organisationen kan möta individuella behov behövs ofta ett PoU-samtal. Detta är också ett 
tillfälle då produktionsledaren har lite mer möjligheter till individuell coaching samt att ge 
och ta emot feedback.  
 

Rätt utnyttjat är det ett otroligt kraftfullt verktyg att man sätter en personlig 
utvecklingsplan för samtliga. 

 
Det är dock inte bara en gång per år som produktionsledaren sitter med varje enskild individ 
på avdelningen. Frekventa uppföljningssamtal sker löpande så att utvecklingsplanen följs. 
 
Att synliggöra medarbetarna och deras insatser är en viktig länk till att skapa trivsel och 
engagemang. Flera produktionsledare berättar att det är centralt i deras ledarskap, för blir man 
sedd, känner sig behövd och viktig, vill man göra bra ifrån sig också. Intervjupersonerna 
berättar att det betyder att bry sig om hela människan, om allt från hur frun eller barnen mår, 
till individuella prestationer på arbetsplatsen eller i grupp. Bland intervjupersonerna märks ett 
genuint intresse för hur medarbetaren mår. Att som chef komma ihåg att fråga dagen efter 
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någon varit hemma med sjukt barn hur barnet mår, trots att det kan vara mycket att göra och 
det är många på avdelningen, bygger också upp ett förtroende. En produktionsledare berättar 
om hur den tid han lägger ner på en grupp direkt kan kopplas till gruppens ökade 
engagemang. När gruppens eller individens prestationer synliggörs, ökar också 
engagemanget. Man får ett kvitto på att det man gör är uppskattat. Det kan dock vara svårt att 
hinna se alla på en avdelning som kanske omfattar 30 personer. En produktionsledare har som 
grundtanke att dagligen ge alla som är där under hans pass lite tid så de känner att de blivit 
sedda. 
 

En grundtanke i mitt ledarskap är att alla ska känna sig sedda och bli sedda. Vi säger 
att jag har tio man under dagen. Ger jag var och en av dem två minuter, då hinner de 
känna att jag varit engagerad i dem som person och deras arbete och jag hinner också 
avläsa dem och se: är det normalläge eller är det något som inte står rätt till?  

 
 
Skapa förståelse 
 
Förståelse för verksamheten och att skapa en helhetsbild kan vara ett sätt att stimulera 
ansvarstagande. Istället för att ge order om olika arbetsuppgifter är det mer långvarigt att 
skapa en djupare förståelse till varför man bör agera på ett visst sätt på arbetsplatsen. Genom 
att ställa frågor kommer produktionsledaren en bit på väg. Det kan handla om att någon ställt 
en kaffekopp på ett elskåp. Istället för att säga åt den personen att flytta på kaffekoppen är det 
viktigt att ställa frågan vad som skulle kunna hända om kaffet tippade ut över elskåpet.  
 

”Det är olja på golvet här” och så säger de så här: ”Ska jag behöva svabba bara för 
att du och ni andra chefer ska tycka att det är bra?” och då har jag långt kvar i min 
coaching. Alltså att coacha dem att tänka rätt. Det är inte för mig de städar, det är för 
extremt många andra anledningar. Och där är det viktigt att inte säga: ”men nu får du 
för fan ta och skärpa dig! Det fattar du väl att du ska städa!” men istället kan jag säga: 
”Okej, om jag kommer in med en kund här som ska köpa 500 lastbilar för extremt 
mycket pengar, vi ska vara världens bästa på att bygga motorblock, känner du att du 
skulle få förtroendet av den här kunden om vi inte ens en gång klarar av att hålla rent 
på golvet? Scania lever på kvalitet, det är vårt främsta konkurrensmedel, då kan vi inte 
tillåta att ha det hur som helst. 

 
Att få åka på studiebesök handlar också om att vidga perspektiven och öka förståelsen för 
verksamheten i stort. Att se andra verksamheter, även kunderna och se vilka konsekvenserna 
blir när man gör fel på avdelningen kan vara en riktig eye-opener. Även trivseln kan öka och 
utveckling stimuleras hos medarbetarna genom en större förståelse. 
 

Genom att försöka få dem intresserade, få var och en att förstå varför vi gör saker och 
ting, kanske förändringar eller provar på saker. Förstå varför gjuteriet måste gjuta 
provbitar istället för att bara producera det som ska göras lastbilar av och det är för 
våran fortlevnad, våran framtid. Få var och en att förstå… 

 
 
Uppmuntra delaktighet 
 
Delaktighet uppmuntras genom olika aktiviteter inom produktionen. Det kanske viktigaste 
verktyget för en medarbetare att kunna uppleva delaktighet är genom att delta i 
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förbättringsgrupperna. I enlighet med SPS går kontinuerligt lärande hand i hand med ständiga 
förbättringar. Medarbetaren uppmanas att genom deltagande i förbättringsgruppmöten bidra 
med åsikter, idéer om hur man vill utforma sin arbetsplats, hur arbetet ska läggas upp samt 
komma med förslag på lösningar och förbättringar. Ständiga förbättringar kan således bli ett 
forum för organisatoriskt lärande. Det kontinuerliga lärandet ska ske genom ständiga 
förbättringar vilket innebär att det inom förbättringsgrupperna det dagliga lärandet kan 
skapas. Det handlar om en ständig förbättring av normalläget som är grunden i allt arbete. 
Dessa förbättringsgrupper kan bildas av en grupp med gemensamma uppgifter, exempelvis en 
maskinpark, men det kan också omfatta en grupp inom ett skiftlag för att på så sätt bredda 
kunskaper samt att kunna ge och ta emot synpunkter från kollegor med en annan kunskaps- 
och kompetensbank. Grupperna träffas normalt sett en gång i veckan vid en specifik 
whiteboardtavla där man för diskussioner och gemensamt lägger fram förslag på olika 
förbättringsaktiviteter. Dessa förbättringsaktiviteter delas sedan ut till olika personer som 
ansvarar för att genomdriva aktiviteten. Arbetet med ständiga förbättringar uppmuntrar till 
delaktighet och ansvarstagande för varje medarbetare. Där finns möjlighet att göra sin röst 
hörd och framföra sina idéer och åsikter.  
 

Att de syns, deras röst blir hörd. Oavsett om det kanske inte är världens bästa idé, men 
att man i alla fall tar till sig den, att man inte kastar bort den. 

  
Delaktigheten ses inte bara som önskvärd utan även som nödvändig för att säkerställa kvalitet 
genom att allas kunskaper och erfarenheter kommer till användning. I olika 
förbättringsprojekt uppger flera produktionsledare att det är viktigt att se till att det inte är 
samma personer som deltar hela tiden och att en blandning av kompetens sker där synpunkter 
från olika håll välkomnas.  
 

Där kommer då synpunkter både från förbättringsgrupp och från lokal ledningsgrupp 
och operatören som var med på någon projektresa till leverantören där man går 
igenom offerter och kravspec och försöker lyfta med de operatörer som vill. 

   
Det är viktigt att alla är delaktiga, för allas bidrag behövs och för att få ett fungerande team. 
Om inte alla är delaktiga, måste några göra mer, vilket har en negativ inverkan på hela 
gruppen. Det ska inte vara så att en del sliter halvt ihjäl sig medan andra inte gör så mycket. 
Då kan vissa förmågor överutnyttjas medan andra förmågor inte tas tillvara och det bidrar inte 
till effektivitet i produktionen. Dessutom menar många att ju högre delaktigheten är desto 
högre kvalitet blir det i slutändan. En jämförelse mellan lagidrotten kommer upp där vikten av 
varje enskild individs bidrag betonas för att gruppen eller laget ska kunna prestera. Om en 
eller flera medarbetare inte är på plats eller sköter sitt arbete, måste en mindre grupp prestera 
lika mycket som en fulltalig grupp. En produktionsledare berättar om hur han går tillväga för 
att öka delaktigheten: 
 

Det man får göra är att försöka fokusera på dem som har väldigt lågt engagemang för 
att de stjärnor som lyser starkt ska fortsätta få lysa. Annars blir det några som gör allt 
och vägen till framgång är att fler gör mer, även om man gör lite. Om alla gör lite är 
det bättre än om några få gör mycket. I och med det är det viktigt att vi som ledare hela 
tiden taktar de här som har dåligt engagemang, eller de som har det sämst. Även om 
nivån är hög så är det där vinsterna finns. 

 
För en annan produktionsledare innebär delaktighet att inte vänta med att få hjälp med ett 
problem till den personen börjar sitt skift som anses kunna ge de bästa svaren, utan det gäller 
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att utnyttja de mänskliga resurser som finns på plats för tillfället. Det lär de sig av samtidigt 
som de upplever att de är delaktiga och inkluderas i en problemlösning.  
Förutom de dagliga förbättringarna organiseras vid behov en Kaizen-övning, vilket ofta sker i 
projektform med ett på förhand bestämt startdatum och ett slutdatum. Deltagarna kan många 
gånger komma från olika delar av verksamheten, beroende på projektets omfattning. 
Delaktigheten i sådana projekt beskrivs som höga och engagemanget är ofta stort. Det kan 
också vara en lokal Kaizen-övning, exempelvis på en maskin. Då tas en operatör från varje 
skiftlag in för att skapa en förbättringsgrupp i syfte att förbättra arbetssätt och rutiner. I ett 
sådant forum diskuteras sedan problemet på detaljnivå. En annan produktionsledare beskiver 
ett liknande scenario på sin avdelning där problem kring en maskin ledde till en diskussion 
där han uppmanade alla att säga precis vad de tyckte i frågan och skrev ner dem på en tavla. 
Sedan valde man gemensamt ut de bästa idéerna som gruppen tillsammans med 
produktionsledaren fattade beslut kring. Han menar att det är ett sätt att uppmuntra idéer och 
förslag där många kan vara delaktiga. Dessutom insågs nyttan av att många åsikter fördes 
fram som underlag för framtagande av olika åtgärder.  
 
Flera produktionsledare anser att det viktigt att vara på med på mötena för att ge ”bränsle” till 
diskussionerna, varav en del intar rollen som moderator, någon sitter med som tyst åhörare 
eller observatör och andra håller i mötet helt och hållet och strukturerar upp alla problem på 
en tavla. Utifrån det ställs sedan frågor för att väcka tankar och idéer om olika alternativ hos 
medarbetarna. Trots att i det i det här fallet är produktionsledaren som håller i mötet betonas 
att det inte är hans idéer eller tankar som styr mötet utan det är av vikt att han håller dig 
neutral för att inte kväsa eller påverka andras idéer, tankar eller åsikter. En uppmuntran av 
diskussioner är ett viktigt bidrag till ökad delaktighet. Produktionsledaren kommer med en 
aktuell problembild eller målbild och i gruppen diskuteras olika alternativ, ofta kopplade till 
Scanias Produktionssystem. Det händer ofta att det finns några som inte känner sig inte 
bekväma att tala inför gruppen. För att komma åt det problemet använder sig 
produktionsledare av lite olika knep. En del riktar frågor specifikt till individer som inte yttrat 
sig och vill ha svar antingen på en gång eller vid ett senare tillfälle då produktionsledaren 
återkommer till vad personen eller personerna kommit fram till. För att få igång en diskussion 
säger produktionsledaren ibland något kontroversiellt som han vet ingen stödjer vilket brukar 
få folk att öppna upp. Sedan finns det några produktionsledare som anser att det inte är deras 
sak att vara med på förbättringsgruppmöten alls, då det helt och hållet bör skötas av 
medarbetarna själva. Det talas om att ”nöta” eller ”fostra” ett tankesätt på avdelningen att 
ansvaret för förbättringar ligger hos varje enskild individ. En annan produktionsledare talar 
dock om många situationer med vikande engagemang i förbättringsgrupper och trycker på att 
man som chef, åtminstone initialt, behöver tillföra energi till gruppen så att gruppen får ett 
incitament att fortsätta med förbättringsgruppen. Ständiga förbättringar är små, dagliga 
förbättringar som är svåra att konkretisera. Det finns inget utgångsläge att relatera till och 
inget färdigt resultat att mäta. Det vikande engagemanget i förbättringsgrupperna är ett 
problem för kvaliteten på delaktighet i beslut bland medarbetarna. För att ha en lyckad 
förbättringsgrupp behöver man definiera hur det ser ut idag och definiera en målbild av vad 
man vill uppnå för resultat. Sedan görs en kartläggning av insatsbehovet och efteråt mäts 
resultatet som jämförs med målbilden man hade satt upp innan. Det är ytterst betydelsefullt att 
konkretisera och visualisera för att öka ett engagemang för deltagande i en förbättringsgrupp, 
enligt denne produktionsledare. Dessutom, tillägger han, vid en beläggningsgrad på 80 %, det 
vill säga 80 % av arbetstiden ska gå till att producera, innebär det att 20 % är den tid som är 
över till förbättringsarbete, intag av lunch, toalettbesök, underhåll för operatören, rast och 
förflyttning mellan olika arbetsställen. Underhåll för operatören innebär exempelvis att 
rengöra en maskin. Då kan energin och glädjen till förbättringar stagnera något. Istället kan 



 21 

tiden som blir över användas till återhämtning, särskilt om medarbetarna har legat lite på 
gränsen för vad de orkar med under perioder. En annan produktionsledare menar att det finns 
gott om tid för förbättringsarbete, då beläggningsgraden ligger på 70-75 % och ska således 
vara en arbetsuppgift som vilken annan. Han menar därmed att medarbetarna ibland behöver 
hjälpas åt och arbeta lite hårdare för att få den tiden att kunna diskutera i förbättringsgruppen. 
 

… är det så att det inte finns utrymme då skapar grupperna själva utrymme genom att 
skapa förutsättningar, lasta på ordentligt, plocka av ordentligt, byta skär och det här, 
så man kan sätta sig vid fikabordet och ta en diskussion. Då har man kanske tjugo 
minuter. Det är de här gemensamma ansträngningarna att okej, någon har det lite 
svårare än någon annan, då går man över och hjälper de personen och skapar 
förutsättningar för att kunna ha en diskussion. 

 
 
Skapa forum för dagligt lärande  

 
 
Det egna lärandet 
 

Många uppger att de gärna låter sig undervisas av sina medarbetare som besitter 
expertkunskaper i de specifika områden som ingår i deras arbetsuppgifter och räds inte att 
erkänna att de inte kan allt. Det är heller inte möjligt eller ens eftersträvansvärt att ha 
kunskaper på detaljnivå som produktionsledare. Om situationen kräver det kan 
produktionsledaren gå ut i verksamheten och låta sig läras av sina medarbetare i något 
specifikt problemområde. Det kan också hända att produktionsledaren går ut och arbetar i 
verksamheten för att lära sig hur en maskin fungerar om behov finns. En produktionsledare 
uppger att när han började på en ny avdelning var han ute i verksamheten och arbetade som 
operatör under två veckor för att lära sig vad det handlar om. En annan berättar att han sedan 
han tillträdde som produktionsledare kontinuerligt lärt sig nya saker, inte minst från sina 
medarbetare.  
 
Det ter sig som om ett behov föreligger av stöd i ledarskap i form av mentorskap, handledning 
eller någon form av uppföljning av ledarskapsutbildning. Någon som kan vara en bollplank, 
en mer erfaren kollega eller en mentor med vilken man kan diskutera djupa och svåra frågor.  
 

… för att bli en bra chef måste man ha en mentor som man kan prata med. Det kan 
också vara när man är tveksam inför beslut man måste ta genom en skriftlig varning 
eller en tillrättavisning på något sätt. Då är det bra att kunna ta det med en kollega och 
sitta och diskutera: ”Har du gjort det här förut? Hur gör man, är det någonting jag 
behöver tänka på? Det är viktigt så att jag inte trampar i varenda dike som finns på 
vägen. 

 
En del anser att det är viktigt kunna använda sina kollegor för utbyte av erfarenheter i olika 
ledarskapssammanhang. Det förutsätts att det råder ett öppet och tillåtande klimat bland 
produktionsledarna där man utan att döma varandra lyssnar och tar till sig andras tankar och 
erfarenheter och vågar dela med sig av egna tankar och erfarenheter, vilket dock inte verkar 
vara fallet hos alla. När en produktionsledare har begått misstag i en viss situation kan andra 
dra lärdom av detta om situationen skulle uppstå igen. 
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Ta på sig lärarrollen 
 

Ett ledarskap som stimulerar lärande innefattar ibland även att ta på sig lärarrollen. Det kan 
handla om att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter eller att fostra beteenden och 
plantera frön till gemensamma värderingar. Även att skapa en kultur där en lärandemiljö 
stimuleras genom att vilja lära ut till andra likväl som man står öppen för att lära av andra.  
 

Om jag säger till individer enskilt då säger jag så här: ”Jag är absolut inte fullbordad, 
jag vill lära mig av dig, har du någonting som du kan hjälpa mig med? Du får säga vad 
du vill, då hjälper du mig att bli bättre, precis samma sak som jag kommer att göra för 
dig.”  

 
Fostra beteenden och värderingar beskrivs som en lång process av många och handlar om att 
skapa en kultur på en arbetsplats där alla mår bra, är trevliga och artiga mot varandra, 
respekterar varandras olikheter, tar ett personligt ansvar, är delaktiga och vill bidra till 
förbättringar. Det dagliga fostrandet eller ”nötandet” som en del kallar det kan ge en grund att 
stå på i ledarskapet, men det är en lång väg att gå. En produktionsledare liknar fostrandet vid 
att vara kapten för ett hangarfartyg: 
 

Det är som ett hangarfartyg där ute, skulle du ändra kurs på det här, då är det inte bara 
att vrida på styrreglaget och tro att det händer någonting sekunden efter utan det är en 
lång process. 
 

Det ingår även i rollen som produktionsledare att föregå med gott exempel. Som exempel 
nämns att man på DG beslutat att det inte är tillåtet att läsa tidningar på arbetstid. Då gäller 
det för produktionsledaren att det heller inte är okej för honom att surfa på aftonbladet.se eller 
liknande. Detta beslut väckte en del motstånd som dock inte kom upp direkt på mötet utan en 
person kom fram efteråt och klagade hos produktionsledaren. Denne tog då tillfället i akt att, 
genom att svara högt och tydligt, markera för honom och alla andra runt omkring att det är 
helt okej att tycka annorlunda och inte vara rädd för att konfrontera chefen. Det gjorde 
produktionsledaren genom att visa att han tog emot diskussionen med öppna armar och säga 
att han tyckte det var bra. Med det betonade han att det är viktigt med raka rör, det vill säga 
har man ett problem ska man komma direkt. En annan produktionsledare vill föregå med gott 
exempel i hur det bör gå till när feedback ges, särskilt känslig feedback. Att öppet inför alla 
skälla ut någon är totalt bannlyst hos denne produktionsledare som istället vill visa 
spelreglerna för hur man ger feedback genom att ta in personen på sitt kontor som han vill ge 
feedback på.  
 

 
Utbildning på plats 
 

Det dagliga lärandet kan också organiseras så att man breddar kompetensen på flera områden 
som rör verksamheten i ett större perspektiv. Det kan generera till att samarbetet mellan olika 
instanser kan bli bättre samt ge en ökad förståelse för det som inte står i direkt proportion till 
den egna verksamheten. Genom att sätta ihop individer som får agera både som lärling i ett 
avseende och pedagog i ett annat får man ett ypperligt lärandetillfälle. 
 

Verkstadsteknikern får först lära sig det bästa sättet att jobba på. Sedan kan vi planera 
riggen. Om vi säger på förmiddagsskiftet och eftermiddagsskiftet har jag 
verkstadstekniker på plats, men inte på natten. Då lägger jag inga rigg till exempel på 
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natten. Då får verkstadsteknikern vara med på riggen, inte göra riggen eller stötta och 
ta en annan maskin, utan stå bakom och se till att det blir rätt och vara som ett stöd där 
det blir ett problem. Och sedan även utveckla standarden, vi ska ju beskriva riggar, hur 
man gör på bästa sätt. Han blir lite bäraren av den standarden och samtidigt utvecklar 
man. Gör man en bra rigg brukar det inte bli så mycket kvalitetsproblem. Och även om 
det skulle vara fel på ingående artikel att det skulle vara något strul där, någon 
avvikelse från tidigare från våra leverantörer, då kan teknikern hjälpa den personen 
och upptäcka det (…) Jag tror man breddar kompetensen på ett väldigt bra sätt. 
Teknikern kommer att bli oerhört duktig, men kommer att kunna dela ut lite godis till de 
andra också. Sedan efter förmåga får man ta till sig den här kunskapen och växa som 
operatör… 

 
 
Lära av varandra 
 

Produktionsledaren kan också vid behov schemalägga olika lärandeaktiviteter där 
medarbetarna på plats får möjlighet att lära sig av varandra samt diskutera fram 
förbättringsförslag och arbeta fram lösningar på olika problem. Den som är duktig på 
maskiner, styrsystem och hur det är uppbyggt kan lära ur det till dem som istället har en 
gedigen erfarenhet av slipning och som i sin tur kan lära ut det. På så sätt lär de sig av 
varandra. Detta är något som en del produktionsledare vill köra varje år.  
 

… en verkstadstekniker hade en utbildning för alla slipoperatörer då. Det kanske är 
åtta som kör slipmaskiner av den nyare typen. Där körde man igenom punkt för punkt, 
diskuterade igenom alla förbättringsförslag man hade på förbättringsgrupptavlan, för 
man kände att man inte fick någonting gjort så då hade vi en dag för de killarna. De 
kanske tyckte man stod och stampade, man kom inte vidare i vissa frågeställningar, man 
tyckte inte att man fick tid. Då tog vi en dag och diskuterade igenom och det ledde fram 
till felsökningsmatriser och den biten, jobbat fram, ihop med avdelningsteknikern. 

 
Arbetsrotation inom avdelningen är viktigt för att det skapar dynamik inom arbetsgruppen, det 
vill säga operatörerna står inte bara vid samma maskin utan roterar runt. Målet är att alla ska 
lära sig alla maskiner och fördelarna rapporteras vara många. Det blir en bättre 
frånvarotäckning, en större dynamik, vilket innebär att operatören får varierande 
arbetsuppgifter och en större kompetensbank. Dessutom ökar flexibiliteten på avdelningen, då 
behov lättare kan täckas. Bemanningsbrist uppges vara ett hinder då man vid 
upplärningstillfället behöver gå bredvid som lärling. En kompetensmatris visar vem som lärt 
sig vad gällande olika maskiner. Flera uppger att det är viktigt att ta vara på den kompetens 
som finns bland medarbetarna och att man lär sig av varandra istället för att chefen lär dem.   
 

Istället för att jag går och visar så här ska du göra, då vet jag någon annan på 
avdelningen som kan ta det av de andra operatörerna, då får de prata ihop sig och 
använda sig av förbättringsgrupper eller styra om i skiftlaget så att de får lära sig av 
någon som kan. Jag har lite rotationsschema och man får gå med någon om man ska 
lära sig ett nytt område. 
 

Det kan även handla om att blanda olika kompetenser och erfarenheter i form av interna och 
externa resurser så att en grupp som ska samarbeta kring ett specifikt problem kan bidra med 
olika kunskaper och erfarenheter.  
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Det kan vara ett mått som blivit dåligt, då kan jag blanda underhållspersonal och min 
personal och oftast när jag har ett stort problem då sätter jag oftast en ny tjej eller kille 
på plats som går med och hjälper till för att starta det tänket. 

 
En annan lärandesituation uppstod vid större förändringar i verksamheten i och med 
installationen av nya maskiner och där man missat att utbilda personalen på grund av det 
skedde mitt under industrisemestern. Dessa maskiner ställde krav på nya kunskaper och 
medarbetarna tog då själva initiativet för att kunna genomdriva de krav som ställdes. En del 
hade fått utbildning, men många inte vilket ledde till att medarbetarna tog saken i egna 
händer. De ringde till varandra på kvällar och nätter och tog reda på hur maskinerna fungerar. 
Samtidigt försökte de skriva ner instruktioner själva i väntan på maskinpärmar från 
leverantören. Det speglar en flexibel arbetsgrupp som tar sitt ansvar. Det var då framförallt 
avdelningsteknikern som fick ta emot många av de telefonsamtal där han för varje samtal 
utbildade och lärde medarbetarna. Här skapades ett lärandeforum av medarbetarna själva när 
ett akut behov av det uppstod på avdelningen. Det hade dock inte fungerat om medarbetarna 
inte känt ett personligt ansvar. Tack vare det kunde produktionen rulla på ändå.  
 
 
Ge ansvar 
 
Att delegera ansvar är ett annat sätt där man som produktionsledare släpper lite på kontrollen 
och ger ett förtroende till medarbetarna. Det är då framförallt produktionssamordnarna som 
får ett större ansvar och som många gånger får agera som produktionsledarens förlängda arm. 
Produktionssamordnaren ska se till att avdelningen rullar på även när inte produktionsledaren 
finns på plats. Det handlar om en stor del av den totala produktionstiden, det vill säga kvällar, 
nätter och helger, som produktionssamordnarna får ta på sig en extra viktig roll när inte 
produktionsledaren finns tillänglig.  
 

… jag är ju inte här dygnet runt, men det är de. De följer sina lag och min line går 
dygnet runt alla dagar i veckan. Så söndag natt till exempel, det kanske inte är så 
motiverande alla dagar, då gäller det att man har en stark produktionssamordnare som 
ser till att det rullar. 

 
Produktionssamordnaren får ofta se över hela avdelningen och hjälpa till där det behövs. 
Förutom att produktionssamordnaren agerar som ställföreträdande när inte produktionsledaren 
finns på plats, är det produktionssamordnarens uppgift att förmedla ledningens mål och 
visioner i gruppen och sprida information till avdelningen. det måste finnas en förankring av 
dessa mål och visioner som förmedlas av produktionssamordnarna, annars får 
produktionsledaren svårt att få med hela avdelningen. Det verkar dock finnas en del skillnader 
i hur mycket ansvar en produktionssamordnare anses behöva ha. Flera av intervjupersonerna 
beskriver en dualism i rollen som produktionssamordnare. Samtidigt som de utgör en viktig 
länk mellan produktionsledaren och operatören ingår de som en lagmedlem i gruppen eller 
skiftet med vilka produktionssamordnaren arbetar tillsammans med mestadels av dagen.  
 

Det är ett väldigt svårt ledarskap de måste utöva eftersom det är deras arbetskamrater, 
de äter lunch med dem och de ingår i gruppen. Och det är lite svårare att vara ledare 
om man ingår i gruppen istället för att man kan plocka sig själv ur gruppen och sedan 
styra uppifrån. 
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Det ställer produktionssamordnaren inför en svår sits med ett ben i laget eller gruppen och ett 
ben i Lokal ledningsgrupp. I många fall kanske produktionssamordnaren dessutom umgås 
privat med operatörerna, vilket komplicerar deras ledarroll ytterligare. En produktionsledare 
berättar att produktionssamordnaren måste vara ”en i gänget” och kan därför inte ta så mycket 
av det chefsansvar som en produktionsledare har. Andra betonar att det är viktigt att coacha 
produktionssamordnaren så att mycket av det som traditionellt ingår i produktionsledarrollen 
kan läggas över på produktionssamordnaren så att denne får en mer framträdande roll och ett 
större ansvar. Det underlättar då produktionsledarens roll och får produktionssamordnaren att 
växa i sin ledarroll.  
 

Vi vill använda oss mycket av den kunskap och vilja hos våra produktionssamordnare 
så att de får styra mycket. Om vi ska springa ut och peka på allting då urholkas deras 
roll som jag tror att det kan göras i många fall. Om vi lär dem och de får en tydlig bild 
av vad vi vill med avdelningen, att de ska vara mer eller mindre självgående. Vi kan 
bygga lärande genom att använda oss av lokala ledningsgruppmötena där vi förmedlar 
ut vår bild, jag och min kollega. Sedan får samordnarna lyfta ut den informationen till 
nästa steg. Men om vi skulle stå och ta över de informationsmötena skulle samordnarna 
bara kliva tillbaka. 

 
Från Scanias sida har man på senare tid alltmer lagt tonvikten på det egna ledarskapet, det vill 
säga varje enskild individ ska ta ett ansvar för sitt handlande och sina arbetsuppgifter. Det 
talas om att överföra ansvaret, eller ”ägarskapet” till medarbetarna. Delaktigheten kommer 
med ett större ansvarstagande. Det skulle dessutom underlätta arbetet som produktionsledare 
betydligt. Det egna ledarskapet handlar i mångt och mycket om en effektivare verksamhet. 
Produktionsledaren hinner inte med att vara överallt hela tiden vilket ställer krav på att varje 
enskild individ tar ett större ansvar. Den tiden som en operatör träffar sin produktionsledare är 
procentuellt inte en särskilt stor del av den totala arbetstiden. Då gäller det att ett eget ansvar 
är förankrat hos varje individ. Skiftöverlapp med checklista är ett exempel på hur man 
gemensamt kommit fram till hur det ska se ut på avdelningen. Checklistan ska innehålla 
punkter på arbetsmoment som ska vara gjorda innan man lämnar över sitt skift till nästa skift 
och ska utgöra ett minimum av vad som ska göras. I och med checklistan lämnas ett mandat 
till medarbetarna att ställa krav på varandra. Exempelvis ska man ha gjort vissa mätningar, 
kanske tömt en spånbinge eller städat och hängt tillbaka verktygen på plats. 
Ledarskapsansvaret ska således genomsyras i hela avdelningen, från produktionsledaren till 
produktionssamordnaren och verkstadstekniker och slutligen alla mot varandra. 
 

Ledarskapet är inte bara ledarskap från chefen. I förbättringsgruppen gäller det att 
varje individ tar ett visst ledarskap för att kunna utföra någonting. Skulle inte det 
ledarskapet finnas hos varje individ så skulle man bara sitta ner och vänta på ett 
kommando. (…) varje individ ska ju ta sin roll i det hela. Det handlar om att från att 
planera produktionen som alla gör, till att driva förbättringsgruppen. Att man roterar 
ordföranderollen i förbättringsgruppen så att det inte är samma person hela tiden som 
tar ansvar. 

 
En produktionsledare pratar om att dela ut olika roller som en form av ansvarfördelning på 
avdelningen. Den här metoden skulle ta ansvarstagande hos medarbetaren till en högre nivå 
eftersom varje individ ges ett eget ansvarsområde som man förfogar över. Detta behöver och 
bör heller inte vara statiskt utan rotation uppmuntras hos alla. Dock bör medarbetaren ha sitt 
ansvarsområde så pass länge att denne hinner bli varm i kläderna, så ett eller två år per 
ansvarsområde anses vara ett bra riktmärke. Det arbetssätt som denne produktionsledare vill 
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frångå är ett läge där alla har lite kännedom om alla områden men där ingen känner ett 
personligt ansvar för något av det. En annan produktionsledare berättar om hur han arbetat 
med att nå ut med budskapet att allt som händer på avdelningen är avdelningens ansvar, det 
vill säga varje medarbetare ska känna ett ägarskap för det som sker inom avdelningen. Det 
underlättar hanteringen av problem som dyker upp om ägarskapet finns i gruppen, menar han. 
Vid behov kan hjälp tas från externa funktioner eller stödfunktioner för att lösa problem. På 
detta sätt skapas en helhetssyn som även bidrar till en ökad förståelse av verksamheten.  
 

Ägarskapet måste finnas i gruppen. Gruppen måste ha suget efter att nå målet. Även om 
det är ett ekonomiskt mål så har de utrymme i KST, vårt system för uppföljning av 
ekonomi. Gruppen har själv ett lösenord där, kan gå in och titta vad det är som har 
kostat den här månaden (…) det skapar en förståelse när man själv ser helheten. 

 
 
Skapa möjlighet till diskussioner 
 
I intervjuerna förekommer begreppet reflektion sparsamt och istället finns en strävan efter 
skapande av diskussioner, ofta på golvet, på plats. I dessa diskussioner föds möjligheter till 
gemensam reflektion. Diskussioner är lärande för både produktionsledaren och medarbetaren 
som utbyter åsikter, lyssnar till varandras idéer och tar till sig av det andra har att säga. 
Diskussionerna ges framförallt utrymmer inom ramarna för förbättringsgruppmöten, men 
förekommer även på avdelningsmöten, kvartalsmöten, lunchraster eller i korridoren. Det är en 
länk till gemensamt lärande och förståelse av verksamheten. Diskussionerna kan leda till ett 
skapande av gemensamma visioner om framtida handlingsstrategier likväl som de ger en 
tillbakablick till tidigare erfarenheter och därmed dra lärdom av begångna misstag och 
framgångar.  
 

Även koppla tillbaka till hur har det sett ut? Man lär sig mycket av historiken också, hur 
gjorde vi? Vad var det som var bra? Hur skapar vi det här normalläget nu? Vad var det 
som var milstolparna? 

 
Reflektion kan också handla om att dela tankar och idéer om framtiden. Möjligheten till 
reflektion är något som lätt glöms bort, eller prioriteras bort, och det verkar finns ett behov av 
att schemalägga den tiden, vilket många gånger inte görs. 
 
Ibland åker hela eller delar av avdelningen iväg på en hel- eller halvdag för att mer i detalj 
diskutera igenom olika problemområden. Där finns möjlighet för medarbetarna att i lugn och 
ro dela varandras tankar och idéer och gemensamt reflektera.  
 

Vi har åkt en hel dag och varit borta ett dygn på Hedenlunda och diskuterat igenom 
bemanningsplanen, layouten: ”Vad tror ni som samordnare om den här bemanningen? 
Klarar vi att köra på det?” Så har vi ställt parametrar. Sedan får de diskutera lite smått 
med operatörerna och sedan tar man kanske en hel sittning med varje skiftlag eller med 
hela avdelningen och säger ”så här kommer bemanningen att se ut”. Alternativet skulle 
vara att vi som produktionsledare ihop med produktionsteknikerna bara sätter 
bemanning och sedan går vi ut till hela avdelningen på en gång och säger ”så här ska 
ni jobba efter nyår”. Det skulle bara skapa irritation. Vi vill ju göra på det här sättet att 
först diskuterar vi med produktionssamordnare, avdelningstekniker kan vara med på 
någon fråga också. Sedan börjar de diskutera layouter ihop med sina skiftlag och sedan 
tar vi en diskussion med hela avdelningen eller skiftlagsvis ihop med mig eller min 
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kollega. Då har de fått diskutera igenom frågorna och kanske kommer med idéer, krav 
och det föder lite lärande i sig, hur man jobbar med layouter och hur vi ska jobba i 
framtiden och vad vi behöver kunna. Det speglar lite vårt arbetssätt. 

 
 
Sätta upp tydliga mål 
 
Det är av grundläggande betydelse att det finns tydliga mål att sträva mot. Dessa kommer 
oftast ganska högt uppifrån ledningsnivå. Produktionsledaren förmedlar dessa mål till gruppen 
och ger gruppen ansvar att ta reda på vilka resurser som finns och kommer att behöva för att 
klara av målen. Målen bryts gemensamt ner till konkreta aktiviteter eller uppgifter som delas 
ut till olika personer. Här betonas vikten av medarbetarnas kunskaper i bedömningen av hur 
man kan gå tillväga, detta ges inte av produktionsledaren eller någon annan. Det kan också 
handla om att göra prioriteringar då målen kan upplevas som orealistiska att uppnå med en 
given tid och givna resurser till förfogande. Även här ställs det krav på medarbetarna att 
själva komma på vad det är man ska arbeta med först och vad som kan vänta, utan att något 
blir alltför lidande i slutändan.  
 
 
Skapa gemensamma visioner 
 
Diskussioner i grupp med eller utan produktionsledaren närvarande är ett led i att skapa 
gemensamma visioner. Mål och principer (i form av Scanias Produktionssystem) kommer 
visserligen uppifrån, men det är i diskussionerna som det kan komma upp idéer, tankar och 
åsikter kring dessa mål och visioner. Här, menar flera produktionsledare, finns möjligheten att 
diskutera tillsammans om hur dessa mål kan förverkligas och tillskriva principerna en konkret 
innebörd för avdelningen, så att de får en förklädnad som alla kan känna sig tillfreds med. 
Trots att det kan vara en utopisk tanke, har vägen dit sin början i gemensamma diskussioner 
bland medarbetare ”på golvet”. Visionerna ska med andra ord rymmas inom ramarna för 
rådande mål och övergripande principer och kopplas till aktuella förhållanden. Ett forum för 
detta kan vara förbättringsgrupperna. 
 

Varje förbättringsgrupp är en kropp. I förbättringsgruppen, det är där det föds. Jag 
lämnar uppdraget till förbättringsgruppen: ”det här är målet och vägen dit ska vi 
gemensamt sätta, jag vill ha förslag.” Så jobbar förbättringsgruppen med det. Och det 
kan bestå av fyra till åtta personer. Och när de har kommit en bit på väg då informerar 
de mig och så går vi igenom det tillsammans. Då bokar vi en tid och sätter oss. Så 
brukar vi göra. 
 

 
D i s k u s s i o n 

 
Denna studie syftade till att studera hur ledare stimulerar dagligt lärande på arbetsplatsen. 
Åtta ledarbeteenden identifierades i undersökningen. Dessa teman inkluderade ”coacha”, 
skapa förståelse, uppmuntra delaktighet, skapa forum för lärande, ge ansvar, skapa 
möjligheter till diskussioner, sätta upp tydliga mål och skapa gemensamma visioner. Med 
utgångspunkt i analysen gjordes möjliga kopplingar mellan dessa teman och som utgjorde 
underlag för en lärandemodell (se figur nedan). Som diskussionen kommer att visa är att detta 
syfte är uppfyllt.  
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Figur 5. Författaren har sammanställt analysens teman och dess inbördes förhållningssätt 
gentemot varandra i en lärandemodell. Lärandemodellen illustrerar ledarskapets viktigaste 
redskap för att stimulera dagligt arbetsplatslärande. 
 
I analysen har det framkommit att de teman som identifierades i studien är ömsesidigt 
beroende av varandra genom att skapa förutsättningar för varandra. I ovanstående 
lärandemodell illustreras fyra grundläggande ledarbeteenden som sätter ramarna för de övriga. 
Sätta upp tydliga mål ger en utgångspunkt för verksamheten och för att kunna skapa nästa 
steg, det vill säga gemensamma visioner. Gemensamma visioner kan handla om hur man vill 
ha det på sin arbetsplats, en framtidsplan för gruppen eller avdelningen eller hur man vill 
arbeta tillsammans, naturligtvis inom ramen för målen. Är målen tydliga och man kan skapa 
gemensamma visioner finns det möjligheter för ledaren att ”coacha” och skapa olika 
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lärandeforum i form av utbildning på plats eller att lära av varandra. Coaching innebär att det 
sker en nedtoning av chefskapet till förmån för ett stödjande och vägledande ledarskap. Dessa 
två tillsammans ger förutsättningar för en positiv cykel med faktorer som är ömsesidigt 
beroende av varandra och tillsammans kan iscensätta ett lärande på arbetsplatsen. I mitten 
finns reflektion som är länken till samtliga delar och då räknas både reflektion enskilt och i 
grupp. 
 
Under besöket i verkstaden noterade jag att samtliga möten hölls i en bullrig miljö då 
placeringen av mötestavlorna där samling skedde var mitt på golvet i verksamheten. Det 
kunde vara svårt att få sin röst hörd och höra vad andra säger. Mötena var korta och det fanns 
inget tidsutrymme till längre diskussioner. Genomgång av punkterna på mötesagendan 
lämnade också begränsat utrymme till reflektion, under punkten ”Övrigt” lämnas dock 
möjligheten att diskutera eller ta upp funderingar, men frågan är i vilken utsträckning det 
normalt sker. Ovannämnda förhållanden är inte särskilt gynnsamma för diskussioner där en 
öppen dialog eller en gemensam reflektion kan äga rum med utbyte av idéer och tankar. I 
intervjumaterialet förekommer begreppet reflektion eller dialog sparsamt. Istället förespråkas 
diskussioner i grupp, där idéer, tankar, funderingar och förslag till olika handlingsalternativ 
kommer fram. Analysen visar att diskussioner, där reflektion kan ingå, uppstår lite när som 
helst, i korridoren, på fikarasten, men framförallt på förbättringsgruppmötena som är ett 
formellt forum till det. Även avdelningsmöten och kvartalsmöten är tillfällen då reflektion i 
form av diskussioner kan förekomma. Majoriteten av intervjupersonerna uppger diskussioner 
i gruppen som ett viktigt underlag för framtagande av förslag och idéer till förbättringar, 
problemlösning och framtida projekt. I analysen visar det sig att produktionsledare ofta ställer 
frågor av karaktären ”hur tänker du då? och ”varför gjorde du så?” för ett ifrågasättande av 
andras erfarenheter vilket enligt Ohlsson (2004) är viktiga frågor i det lärande samtalet. Det 
kan exempelvis handla om hur en person tänkte när denne valde en handlingsstragegi i en 
given situation. Dessa frågeställningar kan utgöra grunden till det som bland andra Engeström 
(1996) och Ohlsson (2004) kallar det kollektiva lärandet. Trots att analysen visar att 
reflektioner och dialoger förekommer i många olika sammanhang i den dagliga verksamheten 
verkar det dock råda en omedvetenhet kring reflektion som effektivt redskap för lärande och 
det finns ingen prioritering av det. Det kan tänkas att reflektioner och dialoger inom 
bearbetningen till stor del iscensätts utanför ramarna för möten med en bestämd agenda som 
en spontan och omedveten företeelse, vilket stämmer överens med informellt lärande 
(Ellström, 2004) och implicita lärprocesser (Sandberg & Targama 1998). Att reflektion utgör 
en viktig grund till allt lärande får stöd av många forskare (Dewey, 1997; Granström, 2004; 
Kolb, 1984; Lewin, 1963; Ohlsson, 2004; Schön, 1983; Wilhelmsson & Döös, 2002). Andra 
forskare väljer att framhäva dialogen som ett centralt verktyg (Isaacs, 1999; Senge, 1995 med 
flera). Dessa begrepp har dock snarlika definitioner. Av ovanstående resonemang om 
reflektioner och dialoger som förhållandevis omedvetna företeelser blir det svårt att göra en 
tydlig koppling till doubleloop-lärande som Argyris (1990) förespråkar eller tripleloop-
lärande som Swieringa och Wierdsma (1992) diskuterar och vilka dialogen, enligt Senge 
(1995), utgör grunden för.  
 
Det som framkom som ett tydligt undertema i analysen var att hålla tillbaka och inte ge svar 
samt att ställa frågor i syfte att sporra medarbetarna till eget tänkande. Att överföra ägarskapet 
till medarbetarna var något som också framgick av intervjuerna. Frågor ska lotsa 
medarbetarna till att komma på egna idéer och förslag på problemlösningar. På så sätt 
stimuleras självbestämmande i gruppen där ansvaret läggs på gruppen, vilket går hand i hand 
med det resonemang som förs av Manz & Sims (1987) om att ledarens roll i en teambaserad 
organisation är att leda andra att leda sig själva genom att ställa frågor. Empowering är ett 
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begrepp som kan ses som synonymt med medarbetarskap och kommer därmed nära 
ovanstående resonemang. Dessa tre ledarskapsbeteenden ingår i det Ellinger, Watkins och 
Bostrom (1999) kallar empowerment och utgör den ena av två huvudindelningar i 
ledarskapsbeteenden. I analysen förekom även inslag av att stimulera en breddning av de 
anställdas perspektiv genom exempelvis SPS-övningar där diskussioner, rollspel och övningar 
kan bidra till att konkretisera viktiga principer i syfte att passa i den verklighet som de 
anställda befinner sig i. Det kunde också handla om studiebesök till andra avdelningar eller 
till kunder. Ge feedback till sina underställda var ett återkommande inslag i ledarskapet vilket 
gjordes dels på det årliga Planerings- och Utvecklingssamtalet, men även löpande i den 
dagliga verksamheten. Där belystes, förutom den lärande aspekten i feedback, även vikten av 
att synliggöra individens prestationer för att öka dennes engagemang i arbetet. Att ta emot 
feedback välkomnades av samtliga intervjupersoner, som dock kunde skilja sig åt i 
tillvägagångssätt. En del framhöll att, för att de anställda ska känna sig bekväma med att ge 
feedback, var det viktigt att kunna hålla sig känslomässigt neutral och inte brusa upp sig, 
framförallt om feedbacken har en kritisk karaktär. Andra ville skapa ett feedbackklimat 
genom att ge daglig feedback till andra och samtidigt påminna dem om att det är okej att ge 
feedback tillbaka. Att kunna ge och ta emot feedback är ett viktigt inslag i facilitating 
(Ellinger, Watkins & Bostrom, 1999). Produktionsledare kan vid behov iscensätta utbildning 
på plats där de anställda med olika kunskaps- och förståelsebakgrund ges tillfälle att dela med 
sig av varandras kunskaper. Det ingår i facilitating att ledaren skapar en lärandemiljö och 
samtidigt uppmuntrar andra att skapa en lärandemiljö (Ellinger, Watkins & Bostrom, 1999). 
Majoriteten av intervjupersonerna ansåg det vara viktigt att tona ner rollen som styrande och 
kontrollerande chef för att istället vara en facilitator, som kan liknas vid coachingrollen och 
Amys (2008) definition av det är en ledare som främjar lärande. 
  
I analysen förekommer exempel på hur ledarens uppmuntran av vissa beteenden hos 
medarbetarna kan bidra till en lärandemiljö, såsom att våga säga sin åsikt inför gruppen eller 
chefen för att möjliggöra en diskussion. Genom att statuera exempel på föredömliga 
beteenden inför gruppen lägger ledaren grunden till ett öppet klimat där oliktänkande 
välkomnas och stämmer väl överens med byggande av ett arbetsklimat som främjar lärande 
(Amy, 2008). Kompetensmatriser och PoU-samtalet kan sägas utgöra grunden för en 
kartläggning av dels individuella kunskaper och kompetens för att kunna utröna inom vilka 
områden som individen behöver och/eller vill vidareutveckla sig. Detta sker i nära 
samförstånd med kunskaps- och kompetensbehov i verksamheten. Amy (2008) framhåller att 
det är viktigt att tillsammans upptäcka kunskaps- och kompetensluckor. Flera av 
intervjupersonerna tar upp vikten av att vara tydlig samt tydliggörande av målsättningar som 
sätter grunden för gemensamma visioner vilket får stöd av Amy (2008) som menar att det 
underlättar en gemensam förståelsegrund. En produktionsledare ger exempel på lyckade 
förbättringar som gjorts på avdelningen där han betonar vikten av att beskriva situationen i 
nuläget, definiera insatsbehovet och redovisa resultatet efteråt. På detta sätt konkretiseras 
förbättringar vilket stimulerar engagemang och delaktigheten i gruppen. Detta nämns också 
av Amy (2008) som förespråkar olika verktyg för att skapa och fånga upp lärandet. Exempel 
på hur delaktighet i diskussion uppmuntras ges av några produktionsledare som ställer riktade 
frågor till dem som inte yttrar sig under en diskussion och ställer krav på att de ska tänka ut ett 
svar eller förslag. En annan produktionsledare hjälper till med att skicka blyga personer på 
diverse kurser för att lära sig tala inför grupp. Att på så sätt guida andra in i dialoger är ett 
viktigt redskap för att främja en öppen kommunikation och frekvent interaktion där samtliga 
kan ta del i (Amy, 2008). 
 



 31 

Under senare år har Scania skiftat verksamheten till att mer omfatta en team- och 
processorientering. Det talas om flöden och decentralisering där arbete i grupp tillmäts en allt 
större betydelse. Med processer menas aktiviteter som har en början och ett slut, där ett objekt 
förädlas från leverantören till kunden. Kundfokuseringen underlättas samt de flöden som finns 
i organisationen, som arbetsflöden och flöden av varor och tjänster (Egnell, 1994). 
Produktionsledaren har ett resultatansvar och ska leda processerna på avdelningen. Han eller 
hon sätter ramarna för verksamheten och arbetsgrupperna. Sedan lämnas i stor utsträckning 
över ansvaret till produktionssamordnaren och till varje grupp. Det är inte 
produktionsledarens uppgift att styra verksamheten utan att istället finnas till som resurs i 
form av stöd, bollplank, lärare, vägledare och så vidare. Enligt Ellström och Kock (2003) 
innebär att dagens flödes- och processorientade organisationer medför att självständiga, 
målstyrda grupper ges ett allt större ansvar och befogenheter och benämningen 
teamorganiserad produktion. Inom ramarna som sätts upp av produktionsledaren ges gruppen 
besluts- och handlingsutrymme. Detta får medhåll från Sandberg och Targama (1998) som 
betonar att ledarskapet således har en konsultativ karaktär med att ”vägleda och stimulera 
människor i de processer som ständigt pågår i organisationer” (sid. 143). Den traditionellt 
hierarkiska organisationen har idag ingen plats och produktionsledaren saknar detaljkunskap 
inom alla avsnitt på sin avdelning och istället ställs förtroendet till medarbetarnas kompetens. 
(Ellström & Kock 2003). Den coachande rollen där ledaren ställer frågor, håller tillbaka med 
svar, ger och tar emot feedback, uppmuntrar delaktighet och skapar utrymme till reflektion är 
viktiga inslag i empowerment. Vikten av delaktighet i beslut tas upp av samtliga 
intervjupersoner där en del menar att det finns alla chanser att som medarbetare vara med och 
påverka de beslut som rör verksamheten, något som dessvärre inte alla tar vara på. Det gäller 
att göra sin röst hörd på olika möten och framförallt förbättringsmöten. Det förutsätter även en 
förståelse av grupprocesser hos produktionsledare (Granström, 2006). Under intervjuerna 
belyste en del produktionsledare vikten av att sporra det kreativa tänkandet som ett led i en 
minskning av chefsbehovet. Det kreativa tänkandet handlar om att ”spåna”, ”think outside the 
box”, tänka fritt och alternativt, det vill säga utanför ramarna för befintliga mål, standarder 
och rutiner. Samtidigt nämnde dessa personer sina egna begränsningar i befogenheter för att 
möjliggöra dessa idéer och tankar. Det kan möjligtvis förhålla sig så att den uppmuntran som 
ges i huvudsak gäller idéer och tankar som rymmer innanför ramarna för mål som ska 
uppfyllas och rutiner och standarder som ska följas. Såsom Ellström (2005) resonerar kan det 
därmed innebära att det utvecklingsinriktade lärandet förekommer mera sparsamt till förmån 
för det reproduktiva lärandet. Den tidigare diskussionen om doubleloop- och tripleloop-
lärande hamnar inom det utvecklingsinriktade lärandet och skulle därmed innebära att det 
förekommer sparsamt.  
 
Produktionsledarens roll lutar mot en mer coachande roll som innebär att vara vägledande och 
stödjande, ge ansvar och feedback med mera. Samtidigt befinner sig produktionsledare 
fortfarande i en ”omodern” chefsroll, där kontroll och styrning genom auktoritet gör sig 
gällande. Såsom organisationen är uppbyggd är det i dagsläget omöjligt eller ens önskvärt att 
släppa på den rollen. Det är chefen som har det yttersta ansvaret. Det innebär att det ställs 
krav på produktionsledare att hitta en balans mellan att å ena sidan praktisera rollen som en 
coach eller spelande tränare, och å andra sidan behålla rollen som en auktoritär chef. Det kan 
tyckas att dagens krav på första linjens chef, eller produktionsledare, är något svårförenliga. Å 
ena sidan är produktionsledaren ytterst ansvarig för att leda verksamheten och å andra sidan 
har ledarskapets roll alltmer kommit att handla om att öka det personliga ansvaret hos varje 
enskild medarbetare via större autonomi, vilket ökar behovet för att släppa detaljstyrningen. 
Gruppen eller teamet får alltmer klara sig på egen hand genom ett större gemensamt ansvar 
vad gäller planering, genomförande, resultat och förbättringsarbete.  
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I skrivande stund befinner sig Scania i en unik situation. Istället för att i en lågkonjunktur med 
vikande orderingångar säga upp personal, väljer man istället att utbilda och 
kompetensutveckla stora delar av personalen inom produktionen. Utbildning sker inom en rad 
områden såsom utveckling av olika arbetsmetoder, SPS, grupputveckling med mera. Det 
erbjuds även kurser i kärnämnena matematik, engelska och svenska för dem som saknar 
gymnasiebehörighet. Detta ställer enorma krav, inte minst på produktionsledare som nu i ännu 
tydligare tappning får ta på sig rollen som lärare när de ska utbilda sina medarbetare i SPS. I 
analysen kommer det fram att det finns en viss risk med att SPS-tänkandet tenderar att falla i 
glömska när det råder högkonjunktur och produktionen går på högvarv. Som exempel på 
lärandeaktiviteter som väljs bort när tid och resurser brister är SPS-övningar eller SPS-
diskussioner. På samma sätt stryps möjligheter till lärande på arbetsplatsen när fokuseringen 
på att producera tar allt för stor plats. För att lärande och kompetensutveckling ska kunna ske 
på arbetsplatsen krävs att tid avsätts till det. En paradox i sammanhanget kan vara att, 
samtidigt som SPS-systemet innebär ett främjande av lärande i organisationen, även tycks 
utgöra ett hinder för det. I SPS innebär grundprincipen ”eliminering av slöseri” bland annat att 
använda tiden så effektivt som möjligt, vilket kan innebära att förutsättningar för lärande, som 
inte lyfts fram tydligt och gjorts medvetna i organisationen, kan riskera att bortrationaliseras. I 
analysen kommer detta främst fram genom att intervjupersonerna inte alltid medvetet tänker 
kring hur ett lärande på arbetsplatsen kan stimuleras eller i vilka forum ett lärande kan uppstå 
och det blir därmed svårt att ta vara på dessa förutsättningar när tiden rationaliseras till förmån 
för en effektivare produktion. Ellström och Kock (1999) diskuterar hur ständiga förbättringar 
kan möjliggöra ett lärande och framhåller vikten av att viga tid åt diskussioner, möten och 
samtal. Behovet av att schemalägga tid för diskussion och reflektion blev även tydligt i 
resultatet. 
 
Det viktiga nu är att, i och med den enorma satsningen på att kompetensutveckla personal, att 
följa upp dessa nyförvärvade kunskaper även när ordervolymerna börjar stiga och 
produktionen sätter fart igen. Det vore onekligen oerhört synd om dessa nya färdigheter och 
kunskaper inte ges möjlighet att upprätthållas. Träning, olika typer av övningar, diskussioner 
och möten där reflektion och dialog uppmuntras, är givna förutsättningar för att kunna följa 
upp och förvalta denna storsatsning, även när produktionen går på högvarv. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide. Dock fick ibland frågorna anpassas till 
intervjupersonens svar på föregående fråga. Dessutom var det svårt att få fram direkta svar på 
frågan hur intervjupersonerna i sitt ledarskap gjorde för att stimulera dagligt lärande. Däremot 
när frågor ställdes kring delaktighet, ansvarsfördelning eller feedback kunde utförliga svar 
komma upp som hade en direkt koppling till lärande. Det finns en viss risk att 
intervjupersonerna kunde ha känt sig obekväma med att intervjun blev inspelad på band och 
att jag, på uppdrag av kompetensutvecklingsavdelningen, skulle göra ett examensarbete. Det 
kan dock finnas vissa fördelar med att intervjuaren saknade egna erfarenheter av industrin och 
därmed inte hade med sig förutfattade meningar som kunnat färga eventuella tolkningar och 
därmed påverka intervjuns utformning. Att som intervjuare inte ha med sig några egna 
erfarenheter eller kunskaper inom intervjupersonernas specialområde kunde samtidigt vara ett 
sätt att avväpna sig inför intervjupersonernas eventuella upplevelse av att bli bedömda i sin 
ledarroll. Sedan föreligger risken att svaren kan ha påverkats av hur frågorna ställdes då en 
viss social önskvärdhet är svår att utesluta, vilket till stor del beror frågornas natur, det vill 
säga man svarar det som tros vara förväntat i sammanhanget. Feedback kan exempelvis ses 
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som ett självskrivet redskap i ledarskapet. Därför utgjorde följdfrågor i denna studie en vikig 
länk till att komma åt verkliga förhållanden. 
 
Resultaten bygger på tio redogörelser från produktionsledare på DM och DG hur de gör för att 
stimulera dagligt lärande hos medarbetarna. Det kunde många gånger handla om arbetssätt, 
metoder, knep eller ageranden som ansågs som självklara i ledarskapsrollen utan att för den 
skull en medveten koppling gjorts till lärande. Då urvalsförfarandet skedde med hjälp av ett så 
kallat bekvämlighetsurval medför det vissa konsekvenser för resultatet. Jag fick tips på 
avdelningen för kompetensutveckling om vilka personer jag kunde kontakta för en intervju. 
Fördelen med det är att det var en enkel och smidig metod att få fram lämpliga 
intervjupersoner. Nackdelen består i risken att urvalet bestod av personer som anses vara 
representativa eller vältaliga. Eftersom studien begränsades till att omfatta produktionsledare 
inom bearbetningen bör man beakta generaliserbarheten på andra verksamheter och ämnar 
heller inte att belysa alla aspekter som följer med ett lärande på arbetsplatsen, utan belyser 
endast dessa tio produktionsledares förhållningssätt. Då homogeniteten var förhållandevis 
hög, kunde en tydlig avgränsning göras för att på så sätt få information på djupet, något som 
ökar tillförlitligheten av studiematerialet. Vidare forskning kan med fördel inkludera 
kvinnliga ledare då denna studie uteslutande bestod av män vilket medförde att ett 
genusperspektiv inte kunde appliceras här.  
 
 
Avslutande reflektion 
 
Intervjustudien bidrog till en större förståelse för hur ledare agerar för att stimulera dagligt 
lärande på arbetsplatsen vilket även var studiens syfte. Analysen visade att det, trots att det 
inte alltid förekommer implementerade arbetssätt som syftar till lärande, det ändå finns en 
viss insikt i vikten av att skapa förutsättningar för att dagligt lärande ska komma till stånd. 
Denna studie kan komma till användning för att närmare studera hur man inom organisationen 
kan underlätta produktionsledarens många gånger dualistiska och svårbalanserade roll i syfte 
att stimulera lärande på arbetsplatsen och kan således fungera som underlag för att genomföra 
strukturer i organisationen i syfte att främja ledarskapsbeteenden som stimulerar lärande på 
arbetsplatsen. Studien kan även användas som underlag för att studera hur det ser ut inom 
andra verksamheter. 
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Bilaga 1 
 

 
 

I n t e r v j u g u i d e 
 
 
Introduktion och intervjuns syfte 
 
Jag heter Ann-Sophie Armerin och är examensarbetare på Scania. Jag läser på Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Min C-uppsats kommer att ha sin utgångspunkt i en 
av Scanias fem ledarskapsprinciper som heter ”Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande” 
där det dagliga lärandet på arbetsplatsen står i fokus. Den här principen lämnar dock ett 
tolknings-och handlingsutrymme till varje chef och medarbetare. Syftet med studien är att 
undersöka hur denna princip efterlevs hos produktionsledare på DG och DM.  
 
Materialet från intervjun kommer att ingå i min studie och behandlas konfidentiellt. Det är 
bara jag som kommer att lyssna på bandet och ditt namn kommer inte att figurera i några 
sammanhang. Du har rätt att avbryta eller inte svara på frågor och hur information om 
resultatet av undersökningen ska ges. Är det okej att jag sätter på bandspelaren när du känner 
dig redo? Intervjun kommer att ta ca 1½ timme. 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Utbildningsbakgrund/formell utbildning? 
Hur länge har du jobbat på Scania? 
Hur många medarbetare har du under dig? 
Vilka erfarenheter av ledarskap har du? 
 
 
Ledarskapsfrågor 
 
Vad består dina arbetsuppgifter av?  
Hur ser du på din roll som produktionsledare? Hinder/svårigheter?  
Hur skulle beskriva är bra ledarskap?  
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? Vad är viktigt? Vad stimulerar ditt ledarskap? Vad 
gör det inte? 
Finns det några brister i ditt ledarskap? Hur kan du i så fall bli bättre på de bitarna? 
Hur uppfattas ditt ledarskap av andra tror du? 
Hur bygger du upp ett förtroende hos medarbetarna? 
Socialt stöd mellan medarbetare och mellan chefen och medarbetare är en känd faktor för att 
bidra till en hälsosam arbetsmiljö. Hur sker detta hos er?  
Hur implementeras mål bland medarbetarna? 
Hur implementeras organisationens värderingar hos medarbetarna? 
Hur sker kommunikationen till medarbetarna? 
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Frågor om ledarskap för lärande och kompetensutveckling 
 
Var sker lärandet på din avdelning idag? Nämn gärna både formella och informella forum. 
Anser du att det finns ett lärande och kompetensutveckling hos dina underställda? 
Vilka faktorer anser du är viktiga för att skapa lärande hos dina underställda? 
Hur tänker du kring ledarskapsprincipen ”Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande”? 
Vad kan du som chef göra för att stimulera det dagliga lärandet hos dina underställda? 
Kan du ge exempel? På vilket sätt har det gett effekt? 
Reflektion har inom forskningen ofta nämnts som ett viktigt redskap till lärande på 
arbetsplatsen, både inom och mellan individer. Gemensam reflektion innebär att dela med sig 
av sina erfarenheter, ta in det andra säger, omtolka det och ge feedback på det.  
Finns det möjligheter till reflektion? I vilka forum sker det i så fall? 
Hur stimulerar du det som produktionsledare? 
Anser du att du arbetar med att främja utvecklingsinriktat lärande för dina medarbetare? 
Hur arbetar du med feedback/återkoppling? 
Hur är det med delaktigheten på avdelningen? Vad kan du göra för att öka delaktigheten? 
Hur kan du öka engagemanget hos medarbetarna? 
Vilken roll har du i förbättringsgrupperna? 
 
 
Eventuella följdfrågor 
 
Kan du utveckla det här om…? 
Berätta mer om…? 
Hur menar du då? 
Beskriv gärna hur det går till… 
Har du något konkret exempel? 
 
 
Avslutning 
 
Intervjun närmar sig sitt slut och det börjar bli dags att runda av. Har du några frågor eller 
något att tillägga? Då vill jag tacka dig så mycket för att jag fick intervjua dig. Om du efteråt 
kommer på något angeläget som du gärna vill förmedla får du gärna återkomma till mig på 
07X-XXXXXXX. 
 
 
 


