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SAMMANFATTNING 
 
Den  här  uppsatsen  behandlar  kompetensutvecklingen  på  träningsföretaget  SATS.  Syftet  är  att 

undersöka synen på kompetensutvecklingen hos SATS ledning och de anställda, vilket innefattar 

hur företaget arbetar med att utveckla kompetensen hos sina anställda och vilka möjligheter samt 

eventuella hinder personalen upplever för kompetensutvecklingen. Andra intressanta aspekter som 

undersöks är  vilka kompetenser  som är viktiga inom SATS, hur synen på kompetensutveckling 

konstrueras  i  relation  till  företagskulturen  och  ledarskapet  samt  varför  svaren  i  SATS 

medarbetarundersökning från 2009 skiljer sig åt gällande kompetensutveckling mellan två center i 

Stockholm. Jag tillämpar en kvalitativ metod med åtta intervjupersoner, fyra på respektive center. 

 

Uppsatsen  visar  att  synen  på  kompetensutveckling  till  stor  del  överensstämmer  mellan 

intervjupersonerna, att den både sker genom utbildningar och i det dagliga arbetet vilket även är i 

linje med SATS syn.  Ledarskapets påverkan betonas dock starkare av intervjupersonerna än av 

företaget. Framkommer  gör  även  att  företagskulturen  på  SATS  är  en  integrerad  del  av 

kompetensutvecklingen.  Företagskulturen  består  av  företagets  värderingar  vilka  präglar  hela 

verksamheten och är kopplade till den emotionella kompetensen. Då företagets värderingar utgår 

från personliga egenskaper blir den emotionella kompetensen den mest betydelsefulla inom SATS. 

 

Nyckelord: Kompetensutveckling, träningsföretag, företagskultur, ledarskap
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1. INLEDNING 
   

Kompetens och kompetensutveckling är begrepp som idag lyfts fram på många arbetsplatser och 

Abrahamsson m.fl. (2000) menar att fokus allt mer ligger på att öka kompetensen och kunskapen 

hos de anställda. De skriver att kravet ökar på kompletterande utbildning, till exempel i form av 

vidareutbildning. Idag sker förändringar i arbetslivet snabbt och ständigt, vilket enligt Abrahamsson 

m.fl. (2000) gör att den individuella kompetensutvecklingen uppmärksammas ännu mer. De anser 

även att en kontinuerlig kompetensutveckling bör vara av intresse för både individer och företag då 

detta ger en ökad stabilitet för företagen och gör att de anställda känner sig tryggare, samt att högre 

kompetens hos de anställda stärker företaget och dess konkurrenskraft. Abrahamsson m.fl. (2000) 

menar  att  företagen  idag  bestämmer  vilka  aktiviteter  som skall  ingå  i  kompetensutvecklingen 

tillsammans med medarbetarna,  för att  de anställda bäst  ska kunna lära  sig  och utvecklas.  Det 

handlar inte bara om fler eller nya utbildningar inom ett företag utan även om hur man utvecklar sin 

kompetens i det dagliga arbetet  på arbetsplatsen.  Enligt dem genomgår varje halvår ungefär 40 

procent av de anställda på den svenska arbetsmarknaden någon form av personalutbildning, vilket 

visar på betydelsen av kompetensutveckling och gör den intressant att undersöka. 

 

Under ett års tid har jag haft HR-chefen Lena Nordin som mentor på träningsföretaget SATS. Detta 

har gjort att jag har fått inblick i flera HR (Human Resources) inriktade områden varav det främsta 

var  kompetensutveckling.  Då  detta  område  framstod  som betydelsefullt  för  företaget,  blev  det 

intressant att studera företagets syn på kompetensutveckling i förhållande till de anställdas. Andra 

aspekter som väckte mitt intresse för att se närmare på kompetensutvecklingen vid SATS var att 

utbildningarna jag deltog i inte handlade om träning utan om ledarskap och företagets värderingar. 

Betoningen på företagets värderingar som i hög grad hör ihop med företagskulturen, påverkar hela 

verksamheten och därmed det dagliga arbetet. Företagskulturen tillsammans med ledarskapet har en 

inverkan på kompetensutvecklingen menar bland andra Ellström (1992) och jag finner det intressant 

att undersöka om det överensstämmer med synen hos personalen på SATS. En annan aspekt som 

framstod som betydelsefull var resultatet från medarbetarundersökningen 2009 som visade på att 

det fanns skillnader gällande kompetensutvecklingen mellan SATS träningscenter. Jag vill ta reda 

på orsaken till dessa skillnader mellan två utvalda center.
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Ytterliggare  en  aspekt  är  att  träningsföretag  idag,  genom  att  inrikta  sig  på  service,  tillhör 

servicesektorn, en sektor som Abiala (2000) menar fokuserar på kompetens utöver den tekniska 

kompetensen. Istället lyfter hon fram Hochschilds begrepp emotionell kompetens. Begreppet tas 

även upp av Warhurst m.fl. (2000) som menar att emotionell kompetens handlar om att skapa goda 

relationer och att kunna handskas med människors emotioner. Detta leder in på vilka kompetenser 

som är viktiga inom SATS. I träningsbranschen är det självklart viktigt med utbildning inom träning 

och i hur träningsmaskinerna fungerar, men det handlar även om så mycket mer. Det blev tydligt 

under min medverkan på utbildningarna att stort fokus på ett träningscenter ligger på skapandet av 

relationer såväl till kunder som mellan de anställda. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på kompetensutveckling hos SATS ledning och de 

anställda på två träningscenter i Stockholm. Det innefattar hur företaget arbetar med att utveckla 

kompetensen  hos  sina  anställda,  vilka  kompetensutvecklingsmöjligeter  de  anställda  finner  och 

eventuella hinder. Andra infallsvinklar är vilken eller vilka kompetenser som är viktiga på SATS, 

ledningens  samt  företagskulturens  betydelse  för  kompetensutveckling  och  skillnaderna  gällande 

resultatet för kompetensutvecklingen från medarbetarundersökningen mellan de två centren.

 

Frågeställningarna i uppsatsen är följande: 

1. Vad har ledningen respektive de anställda för syn på kompetensutveckling? Det vill säga 

deras syn på arbetet med kompetensutveckling och vilka möjligheter samt hinder de finner 

med den.   

2. Vilken eller vilka kompetenser är viktiga på SATS enligt ledningen och de anställda?

3. Hur  konstrueras  synen  på  kompetensutveckling  i  relation  till  företagskulturen  och 

ledarskapet?

4. Varför skiljer sig svaren åt gällande kompetensutveckling mellan center ett och center två?
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1.2 AVGRÄNSNING 

Uppsatsen avgränsas genom att inte gå in mer specifikt på de träningstekniska utbildningarna på 

SATS.  Den  innefattar  heller  inte  utvärderingar  av  utbildningskurserna,  som  till  exempel  hur 

effektiva dessa är när det gäller lärandet.

 

1.3 DISPOSITION 

Efter  inledningen följer  ett  teorikapitel  där  flera  begrepp inom kompetensutveckling diskuteras. 

Dessa  innefattar  kompetens  som  process,  emotionell  kompetens  och  estetisk  kompetens.  I 

teoridelen kommer även företagskulturens och ledarskapets betydelse att behandlas. Sedan följer ett 

metodavsnitt där uppsatsens tillvägagångssätt redovisas, hur det empiriska materialet har samlats in 

och analyserats. Därefter följer resultatet som är uppdelat i två delar.  I den första delen redovisas 

relevanta utbildningar och befattningar inom SATS samt företagets syn på kompetensutveckling och 

företagskultur.  Den andra delen redovisar intervjupersonernas svar uppdelade efter olika teman. 

Slutligen kommer diskussionen där slutsatser diskuteras kopplat till relevant teori.
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH 
TEORI OM KOMPETENS OCH 
KOMPETENSUTVECKLING 
 

2.1 BEGREPPSDISKUSSION 

Kompetens är ett komplext begrepp som definieras av ett antal olika forskare. Söderström (1990, 

s.2) definierar kompetens som ”att ha erforderlig eller lämplig förmåga och kvalitet, samt att ha 

förmågan att fungera och utvecklas på ett visst sätt”. Han är tydlig i sin rapport med att denna 

definition endast gäller den individuella kompetensen. Ellström (1992, s.21) definierar kompetens 

som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext”. 

Hans definition syftar till förhållandet mellan en individs förmåga och en viss uppgift eller ett visst 

arbete och han gör flera preciseringar när det gäller en individs förmåga. Det kan handla om olika 

typer av kunskaper, till exempel fingertoppskänsla och problemlösningsförmåga men också andra 

egenskaper som motivation, engagemang, värderingar och social förmåga. Kompetensutvecklingen 

är nödvändig för att  kunna utveckla nya talanger hos individer och för att  driva organisationen 

framåt.  Idag  har  synen  på  kompetens  blivit  allt  mer  organisationsrelaterad,  enligt  Söderström 

(1990),  och  kompetens  syftar  då  till  den gemensamma kapaciteten  i  en  organisation  eller  i  ett 

företag. Hall (1980) anser att kompetensutveckling formas genom en process i organisationen vilket 

leder in på nästa avsnitt.

 

2.1.2 KOMPETENS SOM EN PROCESS 

För  att  besvara  den  första  frågeställningen,  ledningens  och  de  anställdas  syn  på  kompetens-

utveckling  har  jag  valt  att  belysa  begreppen  kompetens  och  kompetensutveckling  ur  ett 

organisatoriskt perspektiv och att se kompetens som en process. I avsnittet ingår en genomgång och 

diskussion  kring  relevanta  begreppsmodeller  om  kompetens.  Ett  sätt  på  vilket  kompetens-

utvecklingen kan ske, som Paloniemi (2006) och Döös (2005) tar upp, är att de anställda lär sig av 

varandra genom att  utbyta tidigare erfarenheter,  vilket syftar på att  kompetensutvecklingen sker 

mellan människor. Hall (1980) ser kompetensen som en process där kompetensen utvecklas bland 
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annat  genom  hanteringen  av  problem  som  uppkommer  i  vardagen  på  en  arbetsplats.  Andra 

betydelsefulla  faktorer  för  skapandet  av  kompetens  på  arbetsplatsen  är  social  arbetsmiljö, 

engagemang och konstruktiv feedback, varför Halls kompetensmodell är relevant. En mer utförlig 

genomgång följer längre fram i detta avsnitt. 

 

Nilsen  &  Högström  (1994,  s.10)  skriver  att  ”kompetens  inte  bör  betraktas  som  en  isolerad 

företeelse”.  Kompetensen  är,  enligt  dem,  ömsesidigt  beroende  av  andra  omständigheter,  som 

inriktningen  på  verksamheten,  strukturen  på  organisationen,  tekniken  och  de  anställda.  Detta 

medför  att  om  det  sker  en  förändring  i  en  av  dessa  faktorer,  påverkas  även  de  andra. 

Kompetensbehovet styrs dock inte bara av dessa faktorer utan också av yttre omständigheter såsom 

till  exempel  arbetsmarknaden,  positionen  på  marknaden  samt  demografiska  och  politiska 

förhållanden. Det viktiga är, enligt dem, att alla satsningar på kompetensutveckling ses utifrån ett 

perspektiv som innefattar helheten, annars riskerar insatsen att misslyckas. 

 

Paloniemi  (2006)  undersöker  de  anställdas  uppfattning  kring  erfarenheter  av  arbetsrelaterad 

kompetens  och dess  utveckling.  Artikeln tar  upp både individuell  och kollektiv  kompetens  och 

menar att i praktiken så interagerar dessa med varandra varje dag. I studien kommer hon fram till att 

kompetens formas genom erfarenheter vilka fås på arbetsplasten. Erfarenheter från arbetet, som till 

exempel tidigare framgångar, misstag, nya och utmanade arbetsuppgifter samt problemlösningar, 

skapar ett meningsfullt lärande. Erfarenhet bidrar till kompetensutveckling i de arbetsområden som 

de anställda tidigare känt till, då de kan ställa relevanta frågor och få tillgång till den information 

som de behöver lära sig. Paloniemi (2006) menar att erfarenhet även är viktig för att skapa och öka 

motivationen  för  lärandet  hos  de  anställda.  Dock  har  inte  all  erfarenhet  positiva  effekter  på 

skapandet av kompetens utan erfarenheten kan även hindra lärandet. Exemplet hon tar upp är att de 

mest erfarna anställda sällan stöter på helt nya situationer i arbetet utan att det för dem mer handlar 

om att hitta den bästa lösningen istället för att identifiera problemet. Paloniemis undersökning visar 

också att trots en positiv inställning och högt deltagande vid olika internutbildningar, föredrar de 

anställda att utveckla sin kompetens genom att lära sig under arbetets gång.

 

Döös (2005) menar att det är kompetensen i organisationen som avgör om organisationen har en 

förmåga att prestera goda arbetsresultat. Bagger-Sjögren anser, enligt Döös (2005), att kompetens 

kan  kopplas  till  framgång  när  det  gäller  utvecklingen  av  verksamheten,  effektivitet  och 
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konkurrenskraft.  Döös (2005) använder  begreppet  ”relationik” för att  förklara hur  kompetensen 

utvecklas  mellan  människor  på  arbetsplasten.  Relationik  definierar  hon  som  ”en  mängd  av 

pågående  relationella  processer”  (Döös,  2005.  s.  3).  Hon  betonar  att  kompetens  är  något  som 

ständigt pågår i form av relationer mellan människor. Kompetensen blir synlig genom handling, 

kommunikation och i form av problemlösning. Löwstedt & Stymne, resonerar enligt Döös (2005), i 

liknande spår, att kompetensen på arbetsplatsen sker genom processer som hela tiden pågår mellan 

människor. Döös (2005) ser på arbetsplasten som en struktur som präglas av dynamik i form av 

olika relationer. Dessa i sin tur är processer mellan individer i arbetet och hon menar att det är i  

processerna som den gemensamma kompetensen finns. 

 

Hall (1980) ser möjligheten att uppnå kompetens som till stor del beroende på andra än en själv,  

varav chefen är viktigast. I sin modell för skapandet av kompetens genom en process, kopplar  han 

samman tre delar: samverkan, engagemang och kreativitet. Samverkan är den dimension som sätter 

igång kompetensprocessen. Med samverkan menar Hall (1980) att de anställda ska vara delaktiga i 

arbetet med att hitta lösningar på arbetsrelaterade problem och han kommer fram till att detta bidrar 

till  en  ökad  tillfredsställelse,  ett  ökat  engagemang  och  ansvar.  För  att  samverkan  ska  kunna 

realiseras är ledningens värderingar avgörande, enligt Hall (1980), vilket innebär att människor och 

organisationen är  ömsesidigt  beroende av varandra  och att  ledningen ska sträva  efter  att  skapa 

möjligheter  för  personalen  att  samarbeta  och  ge  ständig  uppmuntran  och  stöd.  Dessutom  är 

ledningens trovärdighet viktig när det handlar om personalens förtroende för sin arbetsplats. Med 

ledningens trovärdighet syftar Hall (1980) på tidigare erfarenheter, till exempel ifall de anställda har 

påverkat besluten, om ledningen har gett feedback på anställdas förslag och om de hela tiden strävar 

efter att nå målet som är kompetenta insatser. 

 

Den andra dimensionen i kompetensprocessen är engagemang, där Hall (1980) tar upp flera faktorer 

som chefer kan följa för att skapa kompetens på arbetsplatsen. En faktor handlar om den anställdes 

personliga inflytande. En annan är relevans, vilket syftar på att de anställda verkligen får möjlighet 

och tid  att  genomföra sina arbetsuppgifter  och att  tiden inte  rinner  iväg på andra ”irrelevanta” 

uppgifter. Ytterligare en faktor, samhörigheten, beskriver känslan av att tillhöra en organisation och 

att identifiera sig med den. För att nå samhörighet, skriver Hall (1980), bör organisationen ge sina 

anställda  en  känsla  av  trygghet  och  respekt.  Han  anser  att  engagemang  bidrar  till  en  ökad 

tillfredsställelse bland anställda men även till bättre arbetsresultat.
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Kreativiteten är den sista dimensionen och Hall (1980) understryker att den verkliga kreativiteten 

finns i vardagen, som till exempel att lösa de dagliga problemen och skapa nya enkla rutiner. En av 

förutsättningarna för att ledningen ska skapa och utveckla kreativiteten är den sociala miljön på 

arbetsplatsen. Det är främst cheferna men även de anställda som kan uppmuntra en kreativ miljö 

genom  olika  sociala  faktorer,  Hall  (1980)  anser  att  den  sociala  arbetsmiljön  har  påverkan  på 

arbetsresultaten, varför ledningen borde vara engagerad och tillsammans med personalen arbeta för 

en öppen miljö, där det utväxlas åsikter och ges en konstruktiv feedback. En annan förutsättning 

gäller  problemlösning och enligt  Hall  (1980) läggs  det  för  mycket  fokus på informationen och 

materialet istället för på själva processen, det vill säga problemlösningen. Därför är det viktigt att de 

anställda uppmuntras till diskussion kring olika lösningar och tillsammans bearbetar gemensamma 

problem. Sammanfattningsvis betonar Hall  (1980) dock att  det är cheferna som har det tyngsta 

ansvaret för att sätta igång kompetensprocessen. 

2.1.3 EMOTIONELL KOMPETENS OCH EMOTIONELLT ARBETE 

För att besvara den andra frågeställningen, vilka kompetenser som är viktiga på SATS, har jag valt 

att lyfta fram begreppen emotionell och estetisk kompetens. Begreppet ”emotional labour” så kallat 

emotionellt arbete myntades av Hochschild (1983) och beskriver hur de anställda i ett service arbete 

involverar sina känslor. Dahlgren & Starrin (2004) går igenom Hochschilds begrepp emotionellt 

arbete där arbetet kan ske på tre sätt. För det första genom en kontakt med kunder, det kan vara ett 

personligt  besök  eller  telefonsamtal.  För  det  andra  att  den  anställde  kan  skapa  ett  emotionellt 

tillstånd hos andra, som trygghet eller rädsla. För det tredje genom att arbetsgivaren är medveten 

om den anställdes emotionella handlingar. Den emotionella kompetensen har kommit i skymundan 

av den tekniska kompetensen anser Warhurst m.fl. (2000). De menar att arbetsgivare idag ställer 

mer krav på social  förmåga,  framträdande och skapandet  av goda relationer än på rent teknisk 

kunskap.  Med emotionell  kompetens  syftar  Warhurst  m.fl.  (2000)  på  individers  emotioner  och 

värderingar och på att  de ska anpassas till  situationer som uppkommer i  arbetet.  Bolton (2004) 

skriver  att  inom olika  servicebranscher  krävs  en  nära  kontakt  med  kunder  vilket  gör  att  den 

emotionella kompetensen blir ännu viktigare, särskilt när de anställda ska presentera företaget och 

dess profil samt få nöjda kunder. I praktiken handlar det om att personalen ska försöka påverka 

kundernas känslor genom att inom företagets ramar använda sig av sina egna. 
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Även  Abiala  (2000)  tar  upp  Hochschilds  begrepp  emotionellt  arbete  och  uppmärksammar  de 

negativa aspekterna som, enligt Hochschild (1983), kan uppstå hos personal inom serviceyrken. Det 

kan leda till  utbrändhet då det kan vara svårt  att  skilja mellan sina privata känslor och de den 

anställde måste visa upp i sitt yrke. Abiala (2000) konstaterar att emotioner är en viktig aspekt i  

olika serviceyrken och så som tidigare nämnts, rör det framförallt yrken där det finns en personlig 

kontakt, som försäljare, receptionister, servitriser, frisörer och yrken inom vården. Hon menar även 

att i forskningen kring kundarbete betonas betydelsen av social förmåga och personliga egenskaper. 

Det finns positiva sidor med emotionellt arbete, menar Abiala (2000), som har intervjuat ett flertal 

personer inom olika serviceyrken. Framförallt ökar kunskapen kring etableringen av bra relationer 

och hur man kan hantera svåra situationer. En negativ sida är att de anställda upplever att de spelar 

en roll på arbetet, att de hela tiden måste hålla ”masken” inför kunderna oavsett kundernas agerande 

som ibland  kan  upplevas  som otrevligt.  Flera  element  av  emotionellt  arbete  inkluderas  enligt 

George  (2008)  i  personlig  träning.  Till  skillnad  från  andra  servicearbeten,  följer  interaktionen 

mellan  personlig  tränare  och  klient  inga  konkreta  rutiner  eller  regler.  Detta  bidrar  till  att  de 

personliga tränarna upplever sitt emotionella arbete i hög grad givande. I interaktionen mellan kund 

och personlig tränare, menar George (2008) att den personliga relationen kan få mer betydelse än en 

speciell träningskunskap eller träningsform. Begreppet emotionellt arbete får kritik av Witz m.fl. 

(2003) som menar att det endast tar upp vikten av emotioner och relationer. De undersöker istället 

företags syn på betydelsen av estetisk kompetens hos de anställda.

 

2.1.4 ESTETISK KOMPETENS 

Begreppet estetisk kompetens bygger vidare på Hochschilds (1983) forskning kring det emotionella 

arbetet, men istället för en inriktning på känslor tas den fysiska aspekten upp. Witz m.fl. (2003) 

syftar på att vissa företag försöker få personalen att identifiera sin ”kropp” med företags profil, det 

kan handla om utseende, uppförande och klädval. Detta kan även ses ur ett kommersiellt syfte då 

man vill tillgodose kunden på olika sätt och ge den bästa servicen. Precis som att ett företag vill ha 

de bästa och snyggaste produkterna, vill de även ha anställda som framstår så bra som möjligt. Det 

handlar,  som  tidigare  nämnts,  om  ”rätt”  kläder,  att  ge  det  ”rätta”  intrycket  samt  ha  en  bra 

framhållning. På detta vis kan företagen se sina anställda som ett fysiskt kapital, menar Witz m.fl.

(2003), som ger kunderna högre service samt ökar värdet på hela företaget. Warhurst & Nickson 

(2000) beskriver betydelsen av den anställdes utseende och framträdande som allt mer viktig på 

dagens arbetsmarknad. Deras definition på ”aesthetic labour” det vill säga estetisk arbetskraft eller 
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kompetens är att arbetsgivarna anställer personal med de rätta fysiska attributen och ser det som en 

konkurrensfördel gentemot andra företag. Genom att rekrytera personal med sociala och estetiska 

egenskaper kan företaget identifiera sina anställda med sin image. 

2.2 FÖRETAGSKULTURENS OCH LEDARSKAPETS 

PÅVERKAN PÅ KOMPETENSUTVECKLINGEN

Här behandlas särskilt den tredje och fjärde frågeställningen, hur synen på kompetensutveckling 

konstrueras i relation till företagskulturen och ledarskapet samt orsaken till skillnaderna gällande 

kompetensutveckling mellan center ett och center två. Flera forskare, som Wolvén (2000), Durand 

(1995)  och  Ellström  (1992),  belyser  företagskulturens  betydelse  för  kompetensutvecklingen. 

Ellström (1992) menar att kulturen i en organisation påverkar individerna och dess handlande och 

därmed även dess lärande. Wolvén (2000) och Ellström (1992) anser att organisationskulturen bör 

präglas av kunskap och att det är viktigt med konstruktiv kritik, både mellan medlemmar men också 

gentemot  själva  organisationskulturen.  Ledarskapet  är  viktigt  för  kompetensutvecklingen,  vilket 

både Docherty (1996) och Their  (1994) framför i  sin forskning.  Arvedson (1994) nämner ”den 

lärande organisationen”, vilket även Nilsen & Högström (1994) gör, och de menar att en sådan 

organisation  ska  kännetecknas  av  stimulans  och  motivation  när  det  gäller  de  anställdas 

kompetensutveckling. 

 

2.2.1 FÖRETAGSKULTUREN

Företagets  kultur  kan  stärka  organisationen,  menar  Wolvén  (2000),  och  genom grundläggande 

värderingar  och  principer  skapas  en  gemenskap  som  i  sin  tur  enar  organisationen.  En 

organisationskultur, enligt Wolvén (2000), kännetecknas av framförallt kunskap, engagemang och 

processer. Han anser att det är viktigt att medlemmarna i organisationen har god kännedom om 

organisationens  mål  och  arbetssätt.  Medlemmarna  bör  ofta  få  sitt  arbete  utvärderat  och  ges 

feedback, så att de får veta hur de ska bära sig åt för att förbättra sina prestationer. Wolvén (2000) 

pekar  på  att  organisationen  ska  förmedla  en  trygghet  så  att  medlemmarna  kan  kommunicera, 

komma med nya idéer och även kritik mot organisationen.
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Nilsen  &  Högström  (1994)  menar  att  arbetsorganisationen  har  en  allt  större  betydelse  för 

kompetensutvecklingen. En organisation som inriktar sig på de anställdas kompetensutveckling och 

stimulerar den, benämns som en ”lärande organisation”. I en sådan organisation har de anställda, 

enligt Nilsen & Högström (1994), en större frihet i arbetet samt har mer ansvar för att kunna lösa 

olika  problem.  I  uppbyggandet  av  kompetens  betonar  de  vikten  av  problemlösning,  tydliga 

målsättningar, feedback samt ett kunskapsmässigt stöd. Potentialen för kompetensutveckling beror 

bland annat på engagemanget hos de anställda och inställningen till förändring.

Alvesson & Sveningsson (2008) betraktar företagskulturen som en central  aspekt när det gäller 

motivation, satsningar, prioriteringar och konkurrensfördelar inom en organisation. De anser även 

att  företagskulturen  är  svårmätbar,  då  fokus  ofta  ligger  på  människor  och  relationer.  Flertalet 

definitioner av företagskultur, menar de, rör gemensamma meningar, värderingar och normer inom 

en organisation. Värderingar är viktiga i arbetet med företagskulturen, dock menar de att dessa är 

mindre  värdefulla  när  det  gäller  påverkan av kulturen.  En gemensam företagskultur  kan ge ett 

företag en särskild identitet, menar Alvesson (2003), och tar upp begreppet företagsidentitet vilket 

syftar till i vilken utsträckning människorna upplever sig tillhöra ett företag. Ett annat exempel som 

stärker företagsidentiteten är när sociala förhållanden och gruppbildningar uppstår. Alvesson (2003) 

hävdar att  ju tydligare ett  företags produktion är,  med slogans,  logotyper  eller  värderingar som 

skiljer  det  från  omgivningen,  och  ju  framgångsrikare  det  är,  desto mer  kommer  personalen  att 

identifiera sig med företaget. 

                                                                                                   

Under sin genomgång företagskulturen är betydande för företagets kompetens tar Docherty (1996) 

upp Durand och menar  att  det  enligt  honom är  kulturen  som gör  att  medarbetare  håller  ihop. 

Durand, enligt Docherty (1996), anser att det inte alltid är positivt med en stark företagskultur och 

syftar på att vissa organisationer inte kan hantera förändringar, som till exempel. ny teknologi, på 

grund av sin starka kultur. En annan beskrivning av företagskulturen ger Ellström (1992) som ser 

den i form av sociala spelregler. Han menar att det inom varje organisation finns normer och regler 

som  riktar  sig  till  hur  medlemmarna  i  organisationen  önskas  agera  i  sociala  situationer.  

Företagskulturen påverkar därigenom individers handlande och därmed även lärandet.  En kultur 

som stödjer lärandet och där individer kan utveckla sitt lärande kännetecknas av initiativtagande 

och handlingskraft, även om det innebär en risk. Det ska finnas utrymme för osäkerhet, olika åsikter 

och  eventuella  misstag,  menar  Ellström  (1992),  och  det  bör  även  uppmuntras  till  ett  kritiskt 

tankesätt kring den egna organisationskulturen.
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2.2.2 LEDARSKAPET     

Docherty  (1996)  menar  att  ledningens  stöd  är  en  grundläggande  förutsättning  för  att  utveckla 

kompetensen  och  lärandet  i  arbetslivet.  För  att  leda  och  stödja  kompetensutvecklingen  består 

ledningens arbete av flera viktiga uppgifter. Den första uppgiften handlar om att se den anställda 

som en viktig resurs för företaget och inte som en produktionsfaktor. Arvedson, enligt Docherty 

(1996), menar att uttrycket ”den lärande organisationen” skall känneteckna viktiga värderingar på 

arbetsplatsen som till exempel att visa respekt, se organisationen som en plattform för individer och 

ha en uppfattning om att människor har en motivation för att lära sig. 

Den andra uppgiften rör ett  samspel mellan ledningens värderingar och företagets strategier för 

kompetensutveckling. För att belysa detta beskriver Docherty (1996) olika kompetensstrategier som 

har urskiljts inom OECD-länderna. En strategi utgår från att ledningen ska se till att företaget får 

den  kompetens  den  behöver  och att  de  anställda  själva  ansvarar  för  sin  kompetens.  En annan 

strategi  är  att  en liten grupp som tros  ha störst  utvecklingsmöjligheter,  får  mer kompetens  och 

utbildas till chefer medan en stor grupp inte får någon utbildning alls. Ytterligare en strategi utgår 

från att man satsar på kompetensutveckling av alla anställda och att företaget är måna om deras 

utveckling under den tid de är anställda. 

 

Den tredje uppgiften som ledningen har, enligt Docherty (1996), handlar om att skapa ett relevant 

och gemensamt språk. Han förklarar att ledningen enbart kan påverka de anställda om de förstår vad 

chefen menar. Den fjärde uppgiften rör ledningsstilen och Docherty (1996) betonar att det svåraste 

för  ledningen  generellt  brukar  vara  balansen  mellan  att  styra  och  att  stödja.  En  viktig  del  i 

ledarstilen rör  hanteringen av misstag och att  ledningen bör  förtydliga att  misstag kan vara av 

positiv karaktär, ifall de analyseras och kan dras lärdom av. Något annat som är centralt för en 

ledare är att vara pedagogisk, vilket tas upp Their (1994) som menar att en ledare ska förstå att 

människan vill lära sig mer och utveckla sin kompetens. 

Ellström  och  Kock  (2004)  skriver  om  ett  förändrat  ledarskap  där  fokus  ligger  på  nya 

organisationsformer, det vill säga på teamorganiserad verksamhet, samt på vilka nya krav som ställs 

på ledarskapet i samband med detta. Det ”nya” ledarskapet kännetecknas, enligt dem, framförallt av 

tre olika aspekter. Den första rör ett  relationsinriktat  ledarskap, som utgår från att  ledaren skall 
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skapa goda relationer med sina medarbetare och ge dem det stöd de behöver. Den andra aspekten tar 

upp ett inspirerande och motiverande ledarskap. Ledarens uppgift blir att skapa ett engagemang 

bland medarbetarna, så att de känner sig delaktiga i arbetet med olika arbetsrelaterade mål. Den 

tredje aspekten tar upp ett så kallat ”lärande ledarskap”, där ledaren ska arbeta för att identifiera och 

forma problem som rör arbetet och där medarbetarna tillsammans ska kunna reflektera kring de 

olika problemen och hur dessa ska lösas.  Det ”nya” ledarskapet får betydelse för de anställdas 

kompetensutveckling, särskilt det ”lärande ledarskapet”.
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3. Metod 
 

3.1 KVALITATIV FORSKNINGSANSATS        

Uppsatsen är en kvalitativ studie där det empiriska materialet  består av tre delar,  SATS interna 

material i form av broschyrer och deras medarbetarundersökning, muntlig information från HR-

chefen Lena Nordin samt åtta semistrukturerade intervjuer. Enligt Kvale (1997, s.117) är målet för 

den  kvalitativa  forskningsintervjun  att  ”erhålla  kvalitativa  beskrivningar  av  den  intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka deras mening”. Den kvalitativa intervjun, skriver Kvale (1997), tillåter  

även  öppna  frågor  vilket  ger  intervjupersonen  möjlighet  att  utveckla  sina  synpunkter  och 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. För denna studie är intervjumetoden den bäst lämpade, 

då det finns möjlighet till fördjupning och eventuella följdfrågor. Intervjufrågorna (se bilaga) är av 

semistrukturerad  karaktär,  vilket  ger  möjlighet  till  att  förebereda  frågor  utifrån  olika  teman. 

Frågorna är konstruerade utifrån valda teorier och SATS modeller kring kompetensutveckling. För 

att kunna koncentrera mig så mycket som möjligt på intervjupersonen använde jag bandspelare som 

hjälpmedel. Enligt Kvale (1997) är det den vanligaste metoden och förenklar bearbetningen och 

redovisningen av intervjusvaren. Vidare kan vissa frågor upplevas som känsliga även om frågor av 

den karaktären i möjligaste mån försökts undvikas. 

 

3.2 URVAL   

3.2.1 VAL AV FÖRETAG

Jag valde att undersöka träningsföretaget SATS, då jag har haft SATS HR-chef Lena Nordin som 

mentor under nästan ett  år,  vilket har gett  mig en insyn i företaget SATS och dess arbete med 

kompetensutveckling. Aspers (2007) menar att för preciseringen av forskningsfrågan och valet av 

metod krävs det vanligtvis en interaktion med fältet. I denna uppsats är fältet företaget SATS, där 

Lena Nordin varit en nyckelperson. Under året har jag fått en insyn i företaget och hur de arbetar 

med olika HR-relaterade områden såsom rekrytering och utbildning. Jag har fått vara med under 

enstaka  dagar  på  olika  utbildningar,  till  exempel  deras  ledarskapsutbildning  och  Management 

Trainee Program. 
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Under  mentorskapet  har  jag  fått  många  intryck  av  att  företaget  har  en  utvecklad  strategi  för 

utvecklingen av kompetens hos sin personal. Två av mina möten med Nordin rörde uppsatsen och 

jag  ser  mötena  som en  förstudie,  något  som Aspers  (2007)  menar  är  lämpligt  i  början  av  en 

forskningsprocess. Förstudien bidrar till  att forskaren kan koppla samman de teoretiska frågorna 

med den naturliga miljön i fältet och aktörernas sanna attityder. Jag har tillsammans med Nordin 

fört  diskussioner  om vad  som sker  inom fältet  och  gemensamt  kom vi  fram till  att  det  vore 

intressant att undersöka kompetensutvecklingen på företaget. 

 

3.2.2 VAL AV INTERVJUPERSONER

Jag  fick  endast  önska  vilka  jag  ville  intervjua  och  därefter  tillfrågade  platscheferna  på  både 

centrerna vilka anställda som kunde ställa upp. Detta skulle kunna vara en nackdel, då platschefen 

kanske medvetet tillfrågar personer som hon/han anser har fått mest kompetensutveckling. Något 

annat som bör beaktas är att HR-chefen vet vilka intervjupersonerna är, vilket kan ha påverkat deras 

svar. För att få en så bred bild som möjligt bad jag om att få intervjua platschefen och tre anställda 

på båda centrerna med olika befattningar och olika lång anställningstid (se 4.1 för beskrivning av 

befattningar). På första centret fick jag intervjua platschefen, receptionsansvarige, träningsansvarige 

och en medlemsrådgivare. På det andra centret fick jag intervjua platschefen, träningsansvarige, en 

medlemsrådgivare och en personlig tränare. Det vill säga att hälften av intervjupersonerna, plats-

cheferna och träningsansvariga har ett personalansvar. Detta var dock svårt att undvika då jag ville 

intervjua  personal  som  har  en  heltidstjänst  på  SATS  och  att  intervjua  gruppinstruktörer  och 

personliga tränare är svårare, då en stor del av dessa inte jobbar heltid på SATS.

 

3.3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

3.3.1 INTERVJUERNA 

I  efterhand kan jag tycka  att  det  skulle  ha underlättat  att  bara  intervjua personer  med ledande 

befattning eller bara personer utan något personalansvar, vilket dock hade gett en mindre bredd på 

undersökningen. Intervjuerna tog cirka trettio minuter var och genomfördes på respektive center. 

Intervjupersonerna upplevdes som tillmötesgående och öppna, och visade intresse för såväl ämnet 

som uppsatsen. I början innehöll uppsatsen en mer deduktiv ansats, då jag utgick från valda teorier 
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tillsammans med materialet från SATS för att konstruera intervjufrågorna. Efter intervjuerna kom 

nya infallsvinklar som kompletterade teorin, vilket gjorde att uppsatsen fick en mer induktiv ansats.

3.3.2 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Enligt  forskningsetiska  principer  inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning,  som går  att 

läsas på Vetenskapsrådets hemsida, finns fyra huvudkrav. Det första är informationskravet, vilket 

syftar till att forskaren skall informera intervjupersonerna om studiens syfte och villkor vilket jag 

gjorde samt svarade på frågor om uppsatsen. Det andra kravet är samtyckekravet som bygger på 

frivillighet från deltagarna sida. Samtliga av mina intervjupersoner uppfattades som samtyckiga. 

Det tredje är konfidentialitetskravet, med vilket menas att man ske behandla deltagarnas svar så 

konfidentiellt som möjligt, så att ingen obehörig kan ta del av deras personuppgifter. För att undvika 

att  intervjupersonerna  ska kunna identifieras  kommer  jag inte  att  nämna kön eller  vilka  center 

intervjuerna genomfördes på, något jag även informerade intervjupersonerna om. Konfidentialitets-

kravet anses ha en positiv inverkan då det medför till att intervjupersonerna blir mer öppna och 

förhoppningsvis  mer  avslappnade.  Det  sista  kravet  är  nyttjandekravet  som rör  att  de  enskildas 

uppgifter endast får nyttjas för forskningens ändamål. Jag har själv gjort bedömningen att varken 

organisationen  eller  de  intervjuade  kommer  att  ta  skada  av  informationen  som  presenteras  i 

uppsatsen.

 

3.4 ANALYSMETOD

Efter  att  ha  genomfört  alla  intervjuer,  transkriberades  dessa  noggrant  varefter  materialet 

kategoriserades utifrån tre teman. Genomgången av dessa är uppdelade efter intervjupersonernas 

befattningar. Att dela upp resultatet efter olika teman liknar ett tillvägagångssätt som Kvale (1997) 

kallar för meningskategorisering där intervjuerna kodas i olika kategorier. Jag har endast utelämnat 

information som skulle kunna avslöja intervjupersonernas identitet.

3.5 BEGRÄNSNINGAR

En begränsning är att det blir svårt att få distans till fältet då jag har varit delaktig i det under ett års  

tid  men samtidigt  bidrar  det  till  en  ökad kännedom om området.  En annan begränsning är  att  
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platschefen valde ut de intervjuade vilket kan vara negativt utifrån två aspekter.  Den ena är att 

platschefen kan ha valt ut personer som bedöms vara positiva till företagets kompetensutveckling 

och också till platschefen själv. Den andra är att intervjupersonernas svar kan ha färgats av att de 

visste att de hade blivit utvalda. Dock har intervjupersoners svar inte varit förbehållslöst positiva.
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4. RESULTAT 
Studiens resultat är uppdelat i två avsnitt. Det första tar upp en presentation av företagets SATS, en 

beskrivning av utbildningar och befattningar, samt dess syn på kompetensutveckling. I det andra 

avsnittet presenteras intervjusvaren vilka även ställs mot företagets syn under olika teman.

 

4.1 PRESENATION AV SATS

SATS anser sig idag vara det ledande träningsföretaget i Norden och har cirka 4500 medarbetare 

varav 1300 i Sverige. Företaget äger 114 träningscenter och ytterligare 40 center drivs på licens-  

och  franchisebasis.  Företaget  expanderar  snabbt  och  antalet  medlemmar  är  idag  över  200 000. 

SATS grundades år 1995 i Norge av Vegard Liven och Bjørn-Sigurd Johansen. SATS menar att de 

introducerade  en  helt  ny  typ  av  träningscenter  där  miljön  skulle  präglas  av  trygghet  och 

träningsglädje  och  där  personalen  skulle  stå  för  god  service  och  hög  kompetens.  År  1999 

omvandlades kedjan Sports Club till SATS i Sverige och numera finns det 56 center i Sverige, varav 

38 av dem finns i  Stockholm (sats.se). SATS ledning anser,  enligt  deras  utbildningskatalog,  att 

träningsverksamheten har vuxit enormt och blir en mer och mer professionell bransch, vilket bidrar 

till  ökade krav på företaget och det läggs ned mycket fokus på kvalitet,  produktutveckling och 

lönsamhet. Företaget betonar att kraven också gäller kunnig personal och därför tycker SATS att det 

är viktigt med kompetensutveckling såväl hos ledningen som hos de anställda.

 

4.1.1 SATS UTBILDNINGAR OCH BEFATTNINGAR

SATS erbjuder utbildningar för alla medarbetare. För att lättare kunna få en överblick kommer här 

en  kort  beskrivning  av  de  för  uppsatsen  aktuella  utbildningarna  inom  SATS  skolan  och  dess 

målgrupper: 

– Ledarskap: Inom SATS ledarskaps  utbildningar,  finns  Management  Trainee  Programmet 

som riktas sig till blivande chefer. Programmet pågår över ett år och löper parallellt med den 

ordinarie tjänsten inom företaget. Det finns även ett  Management Program för befintliga 

chefer,  som  sker  5  gånger  per  år  och  varje  tillfälle  är  två  dagar.  SATS  har  också  en 

grundutbildning för nya chefer och ett eget mentorprogram.
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– GETIN: Introduktionsutbildningen, som står för SATS värderingar och som är den första 

utbildningen för alla SATS medarbetare. 

– Service: Rör  kundservice  och  serviceyrket,  finns  i  två  steg  och  riktar  sig  till  alla 

medarbetare.  Inom service finns även Clublead som tar upp de viktigaste funktionerna i 

SATS affärssystem och framförallt riktar sig till receptionister och medlemsrådgivare. 

– Försäljning: En kurs som rör samverkan mellan kundservice och försäljning och som riktar 

sig till alla medarbetare. Finns även sälj, som tar upp SATS säljsystem i två steg och riktar  

sig mot medlemsrådgivare i första hand men också mot receptionister och träningsansvariga.

 

SATS har enligt sin utbildningskatalog vidare cirka 40 utbildningar som är träningsrelaterade och 

som framförallt riktar sig mot träningsvägledarna, personliga tränarna och sjukgymnaster, men som 

ej  tas  upp  närmare  på  grund  av  att  de  saknar  relevans  för  denna  uppsats.  SATS  äger 

utbildningsföretaget S.A.F.E. som används framförallt för grundutbildning inom träning.

 

I SATS broschyr om Karriärmöjligheter presenteras SATS befattningar. Av dessa är fem relevanta 

för uppsatsen, det vill säga intervjupersonernas befattningar. Här nedan följer en kort beskrivning av 

dessa: 

– Platschef: Företagsledare på ett träningscenter. Det är inte mycket administrativt arbete, utan 

fokus ligger på medarbetarnas framgång och man får agera som coach. En viktig del är at 

driva försäljningen och visa resultat.

– Träningsansvarig: Har drifts-, personal- (endast träningspersonal) och produktansvar på ett 

center och ofta kombineras denna tjänst med en annan, som gruppinstruktör eller personlig 

tränare.

– Medlemsrådgivare: Arbetar halva tiden med telefonförsäljning och andra halvan träffar man 

inbokade kunder, och man efter SATS säljrutiner, som innehåller noggranna instruktioner. 

– Receptionist: Svarar på frågor både vid besök och via telefon, håller ordning och sköter mer- 

försäljningen.  Den  receptionsansvariga  har  inget  personalansvar  utan  är  ansvarig  för 

rutinerna i receptionen. 
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– Personlig tränare: Expert på träning och kost. Lägger upp individuella träningsprogram för 

varje enskild kund. Grundförutsättningarna fås av SATS, men man bestämmer själv över 

kunder och arbetstider. 

 

4.1.2 SATS SYN PÅ KOMPETENSUTVECKLING 

Enligt SATS bidrar kompetensutvecklingen till företagets tre viktigaste målsättningar, att bli den 

bästa arbetsplatsen i Sverige, det mest lönsamma träningsföretaget och det bästa tjänsteföretaget. 

För  att  nå  dessa  ambitioner,  anser  SATS  att  det  ska  satsas  mycket  på  utbildning  för  alla  

medarbetare.  I  företagets utbildningskatalog står  att  SATS månar  om sina medarbetare och vill 

skapa  goda  utvecklingsmöjligheter  och  därmed  även  nya  karriärvägar.  Det  breda  utbudet  av 

utbildningar är ett viktigt instrument för kompetensutveckling hos de anställda, menar företaget. 

SATS poängterar att utbildningar är ett sätt att utveckla sin kompetens på och att en stor del av 

utvecklingen sker i det dagliga arbetet, på arbetsplatsen. Daglig kompetensutveckling sker enligt 

företaget genom att man ställs inför olika dagliga utmaningar och löser problem både på egen hand 

och i samarbete med kollegor. I utbildningskatalogen betonas vikten av utvecklingssamtal med sin 

chef men för att höja sin individuella kompetens är det lika viktigt med ett bra samarbete ute på 

träningscentret. SATS har en egen utvecklingsmodell, som ger en god överblick över hur företaget 

arbetar med kompetens. Det sker i tre steg: 

– Utbildning: S.A.F.E och SATS-skolan.  SATS anser  att  det  bästa  sättet  att  lära  sig på är 

genom sin egen vilja att lära sig. Utveckling sker genom utbildningar, böcker och lära av 

varandra,  (till  exempel  genom  ett  mentorprogram)  vilket  står  för  cirka  10  procent  av 

lärandet.

– Det aktiva ledarskapet: Chefer har en viktig roll när det gäller att stötta den utveckling som 

sker  i  det  dagliga  arbetet  och  det  är  en  prioriterad  uppgift  för  alla  chefer  inom SATS. 

Coachning från närmaste chef står för cirka 20 procent av lärandet. 

– Det dagliga arbetet: SATS grundläggande tro är att utvecklingen sker i det dagliga arbetet, 

genom möten med kunder och samarbete med arbetskamrater. Det står för cirka 70 procent 

av lärandet.  

 

En annan modell som företaget använder sig av och som presenteras i utbildningskatalogen handlar 

om drivkraften i utvecklingsarbetet. För att det ska fungera på bästa möjliga sätt tror SATS på ett 
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starkt samarbete och att medarbetaren, chefen och företaget alla ska vara lika engagerade. Med det 

menas att det är allas ansvar att delta, stötta och driva utvecklingen framåt. Trepartsförhållandet ser 

ut ser här: 

– Medarbetaren: Vilja bli bättre, ambitioner, ansvar/initiativ, energi och engagemang.

– Företaget möjliggör:  Uppmuntrar intern rörlighet, intern chefsrekrytering, utbildningsplan 

och systematiskt utvecklingsarbete. 

– Ledaren stöttar:  Vilja att förbättra, utmana och stötta, lära och vägleda och följa upp och 

driva.  

SATS har under många år även byggt upp ett eget kompetensteam, som består av medarbetare med 

specialkompetens inom ett  eller  flera områden. Kompetensteamets huvudsakliga uppgifter  är  att 

utbilda och vidareutveckla personalen på företaget och arbetar i främst med kompetensutveckling, 

workshops och coachning.

 

SATS genomför varje år en medarbetarundersökning där alla anställda deltar som arbetar minst fem 

timmar  i  veckan  samt  gruppinstruktörer  med  minst  två  fasta  klasser  i  veckan.  I  medarbetar-

undersökningen ställs frågor kring kultur/arbetsklimat, organisation, motivation, kompetens och den 

personliga arbetssituationen. Utifrån medarbetarundersökningen från 2009 valde vi tillsammans ut 

två träningscenter i Stockholm där svaren gällande kompetensen skiljde sig åt och där center tvås 

svar var mer negativa än på center ett.

4.1.3 SATS SYN PÅ FÖRTAGSKULTUR 

SATS beskriver sin företagskultur i broschyren SATS Way. Här presenterar företaget vad de kallar 

sin kärnmodell som redovisar företagets målsättningar och hur man ska arbeta för att nå dem och 

den talar även om hur anställda ska bete sig mot varandra. SATS kärnmodell består av flera delar 

men endast de relevanta för uppsatsen tas upp. SATS vision är att  förbättra människors vardag 

genom att vara en drivkraft för bättre hälsa och ett ökat välbefinnande. Företaget strävar efter att 

vara en aktiv och professionell deltagare i samhällsdebatten och vill främja en aktiv livsstil, hälsa 

och  välbefinnande.  SATS  ambitioner  är  att  bli  det  mest  lönsamma  företaget,  bli  det  bästa 

tjänsteföretaget och bli den bästa arbetsplatsen enligt våra medarbetare. 
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SATS värderingar  förkortas  till  GETIN, som står  för  egenskaperna,  glädjespridande,  energiska, 

trygga, inkluderande och nytänkande. Egenskapen glädjespridande står för den positiva attityden 

inom  företaget  och  energiska  består  av  bland  annat  att  göra  det  lilla  extra  och  sträva  efter  

utveckling. Trygga står för bra information, vägledning och kompetenta medarbetare som gör att 

medlemmarna ska känna sig trygga. Genom att vara inkluderande vill företaget få fler att känna sig 

välkomna och bli  medlemmar.  Egenskapen nytänkande innebär  att  företaget  ska vara öppet  för 

förändringar och vilja ständigt förbättras inom alla områden, det vill säga affären, träningen, hälsan 

och välbefinnandet. 

 

En annan del av kärnmodellen inom SATS Mindset beskriver att företaget tror starkt på en ständig 

utveckling genom nytänkande, tävlingar i olika former, diskutera och söka efter bättre lösningar 

med sina kollegor. Företaget tror även på frihet inom ramen av ett affärskoncept och eget ansvar, 

där man ser problem som en utmaning och där man inte ger sig förrän problemet är löst. En viktig 

del inom SATS Mindset är uppbyggnaden av team och mycket handlar om att som team få en stark 

sammanhållning och nå höga resultat och därför blir det viktigt med en konkret och konstruktiv 

feedback.  

 

4.2 RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA 

4.2.1 SYNEN PÅ KOMPETENSUTVECKLING 

Som tidigare nämnts har begreppet kompetensutveckling definierats av en mängd olika forskare. 

Jag ville  att  intervjupersonerna själva skulle  beskriva vad kompetensutveckling är  för  dem och 

angav därför  inte  någon definition av  kompetensutveckling  i  förväg.  Flera intervjupersoner  har 

liknande svar men det finns också vissa olikheter.  

Nästan alla av de intervjuade svarar att kompetensutveckling innebär att ”man kan utvecklas”. Flera 

av dem svarar att man utvecklar sina kompetenser inom det man gör och lär sig nya saker. En 

intervjuperson beskriver kompetensutveckling som att det ger  ”möjligheter att gå vidare inom ett  

företag och att utveckla sin kompetens, att växa i sin roll, vad man än gör, att bli bättre på det och  

lära sig nya saker och få nya instinkter och gå vidare helt enkelt”. En av de intervjuade menar att 

kompetensutveckling sker på två plan, dels på det personliga och dels på det yrkesmässiga. Flera 
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intervjupersoner svarar att det var viktigt med en ständig utveckling och nya utmaningar, så att man 

inte står stilla utan går vidare. En annan intervjuperson går in direkt på att det är attraktivt att arbeta  

med kompetensutveckling och det är ett sätt att behålla duktig personal på. Ytterligare en annan av 

de  intervjuade  beskriver  att  kompetensutveckling  handlar  om var  du  står  idag  och  var  du  vill 

befinna dig. 

 

Båda platscheferna menar att de i sitt arbete hela tiden håller på med utveckling av kompetens hos 

sina  anställda  men  deras  arbetssätt  skiljer  sig  åt.  Platschefen  på  första  centret  (P1)  menar  att 

kompetensutvecklingen sker på två olika sätt, dels genom en aktiv coachning varje dag och dels 

genom olika internutbildningar (när jag i fortsättningen talar om utbildning är det dessa jag syftar 

till). Platschefen på andra centret (P2) lyfter istället upp kompetensutveckling som en utmaning och 

anger som exempel krishantering och alla typer av svårare samtal med anställda. När platscheferna 

ska precisera sin egen kompetensutveckling framkommer betydande skillnader. P1 tycker att den 

sker varje dag genom reflektion och genom att dra slutsatser om hur något skulle kunna göras ännu 

bättre, medan P2 anser att det är ledarskapsutbildningarna vilka sker var tredje månad som bidrar 

mest och att arbetsdagarna ofta är så intensiva att det inte finns något utrymme för att skapa egna 

underlag  för  utveckling.  Denna  skillnad  kan  ha  en  påverkan  då  chefens  egen  uppfattning  till 

kompetensutveckling kan ha inflytande på personalens kompetensutveckling.

 

Bägge träningsansvariga anser att  en central  del  av kompetensutvecklingen består av att  utbyta 

erfarenheter med andra som har en likadan tjänst. Att lära sig av varandras erfarenheter stöds av 

både  Paloniemi  (2006)  och Döös  (2005)  vilka  ser  det  som en viktig  aspekt  i  utvecklingen  av 

kompetensen. Den träningsansvarige på första centret (TA1) fördjupar med att företaget uppmuntrar 

sin personal att lära sig av varandras kunskaper och säger att ”man lär sig och växer när man  

jobbar i team och vi jobbar mycket med människor och teambuilding”. Detta överensstämmer med 

SATS  kompetensmodell  där  mycket  av  kompetensutvecklingen  ska  ske  genom samarbete  och 

utbyte mellan personalen. 

 

I  likhet  med  de  träningsansvariga  betonar  medlemsrådgivarna  att  kompetensutvecklingen  sker 

genom interaktioner  mellan  människor.  Medlemsrådgivaren  på  första  centret  (MR1)  menar  att 

kompetensutveckling  är  grunden  för  hela  ens  arbete  och  att  utvecklingen  sker  i  möten  med 

människor,  i  diskussion  med  andra  som  har  likadan  befattning  och  med  sin  platschef.  Detta 
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tankemönster  återfinns  i  Döös  (2005)  begrepp  relationik  där  kompetens  beskrivs  i  form  av 

relationer mellan människor. Medlemsrådgivaren på andra centret (MR2) tycker att utvecklingen av 

kompetens sker på två sätt. I utbyte med kollegor och deras erfarenheter, vilket överensstämmer 

med Paloniemi (2006) som menar att kompetensen formas av erfarenheter, men också med SATS 

kompetensmodell som betonar samarbete och utbyte av kompetens. Det andra sättet är att se vad 

företaget erbjuder inom kompetensutveckling, till exempel utbildningar, och MR2 tycker att SATS 

är bra på det området.

 

4.2.2 MÖJLIGHETER TILL UTVECKLING OCH EVENTUELLA HINDER

Båda  platscheferna  anser  att  SATS möjliggör  kompetensutveckling  för  de  anställda  genom att 

informera om SATS utbildningar vid nyrekrytering, dock skiljer sig deras syn åt angående ansvaret. 

Båda ger sina anställda utbildningskatalogen, men P2 framhäver vikten av den anställdes egen vilja 

medan P1 betonar att det är varje platschefs uppgift att förklara för medarbetarna hur bokningen till 

en  utbildning går  till  och  se  till  att  boka  upp anställda  för  vissa  utbildningar. En betoning på 

individens initiativtagande kan ha en negativ betydelse för de anställda på center två med tanke på 

att chefens inställning och stöd bedöms viktig för kompetensutvecklingen av såväl intervjupersoner 

som forskare. Både platscheferna  anser  att  det  egentligen  inte  finns  några  hinder  i  deras  egen 

kompetensutveckling. Platschef 2 betonar åter att det är den egna viljan som styr och menar att ”vi  

driver vår egen utveckling oavsett vilken position vi har och det gäller att göra sig hörd”. 

 

De  träningsansvariga  tycker  att  kompetensutveckling  sker  genom  att  man  ställs  inför  nya 

utmaningar, något som företaget möjliggör på flera sätt,  till  exempel genom att byta tjänst eller 

träningscenter. Båda tar upp hur bra det är med ledarskapsdagarna, där det både ges föreläsningar 

och sker ett kontinuerligt utbyte med andra med samma befattning. Förutom på ledarskapsdagarna 

träffas de träningsansvariga på kickoffer och andra utbildningar, vilket enligt intervjupersonerna ger 

inspiration men framförallt bidrar till kompetensutvecklingen. När det gäller utvecklingen av den 

egna kompetensen skiljer sig deras syn åt. Den träningsansvariga på center två (TA2) tycker att det 

egentligen bara är en själv och tiden som stoppar en. TA1 däremot anser att den sker när man jobbar 

i team och menar att SATS arbetar mycket det sättet. När vi diskuterar eventuella hinder nämner 

båda tidsaspekten, att det finns mycket att göra men att tiden inte alltid räcker till. TA2 nämner i 
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likhet med sin platschef att det bara är en själv som kan hindra ens utveckling, en fokusering på 

individens egen initiativtagande som kan ha påverkan på center två. 

 

Båda medlemsrådgivarna  uttrycker  att  det  inom SATS finns  goda möjligheter  till  avancemang. 

MR2 säger att ”det räcker med att man visar ett litet steg att man vill utvecklas så finns det en rad  

möjligheter för att utvecklas kompetensmässigt”. När det gäller eventuella hinder tycker MR2 att 

det inte finns några medan MR1 anser att kompetensutvecklingen ibland kan kännas enformig. Det 

kan vara svårt att bryta invanda mönster som intervjupersonen vet ger resultat och därmed riskera 

att det går sämre. Det kan göra MR1:s situation problematisk då det begränsar lärandet. Den här 

aspekten tas upp av Ellström (1992) som skriver att det är viktigt för den anställdes utveckling med 

möjligheter till eget initiativtagande i arbetsuppgifterna, även om det innebär en risk. 

 

Receptionsansvarige  (RA) anser  att  man  ständigt  utveckla  sin  kompetens  och därför  är  det  av 

betydelse med uppföljning, medarbetarsamtal och utbildningar. Veckosamtal med chefen är viktiga, 

men det är framförallt genom nya utmaningar som kompetensutvecklingen sker. Den personliga 

tränaren (PT) berättar att för honom är vägledningen betydelsefull för kompetensutvecklingen men 

inte själva coachningen, då PT har mycket säljerfarenheter och hållit på med träning i över tjugo år. 

PT utvecklar sin kompetens genom att göra om tidigare erfarenheter och kunskaper för att sedan 

applicera det på yrket som intervjupersonen har idag, vilket är i linje med Paloniemi (2006). På 

frågan om eventuella hinder menar RA att det inte finns några medan PT tycker att det enda hindret 

skulle kunna vara att personerna som ska lära ut den, inte själva har tillräcklig kompetens. RA anser 

att  SATS  möjliggör  kompetensutveckling  genom  att  erbjuda  alla  anställda  grundutbildningar. 

Däremot  PT  menar  att  ”man  måste  vara  målmedveten  om  man  ska  jobba  här  som  PT  och  

kompetensutveckling är inget som faller en i famnen, utan man får räcka upp handen ganska ofta”. 

 

4.2.3 KOMPETENS OCH UTBILDNING INOM SATS

SATS rekryterar, enligt P1, mycket efter sina värderingar (egenskaperna glädjespridande, energiska, 

trygga, inkluderande och nytänkande). För att göra ett bra jobb på SATS ska man kunna ”möta 

människor där de är, göra dem glada och få dem att känna sig välkomna”. Det här kan kopplas till 

Hochschilds (1983) begrepp emotionell kompetens, som betonar social förmåga framför teknisk 

kunskap  och  fokuserar  på  individers  emotioner.  Intervjupersonen  nedtonat  den  estetiska 
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kompetensen och menar att många utanför företaget tror att det är viktigt med att vara jättevältränad 

men att  det  självklart  inte är  så.  P2 gör skillnad mellan personliga egenskaper och kompetens,  

personliga egenskaper är viktiga då de finns med från början medan kompetens är något som man 

lär sig och det finns något nytt att lära sig varje dag. Betydelsen av personliga egenskaper tas upp 

av  Abiala  (2000)  särskilt  vid  arbete  med  kunder.  Båda  platscheferna  har  gått  säljkurser, 

Management Trainee Programmet och får nu båda kontinuerlig ledarskapsutbildning under året och 

båda anser att utbildningarna har påverkat deras dagliga arbete i hög grad.

 

Båda träningsansvariga anser att det viktigaste är att ha ett förtroende för sin personal och sina 

kollegor och deras kompetens samt att skapa ett starkt team, vilket tas upp av Hall (1990) som 

nämner hur viktigt det är med personalens förtroende för ledningen. Båda har fått mycket utbildning 

som rör  träning men också  ledarskap och försäljning.  TA2 har  även gått  Management  Trainee 

Programmet och tycker att det inte är många företag som erbjuder sådana utbildningsmöjligheter 

som SATS gör. Båda får även kontinuerlig ledarskapsutbildning precis som platscheferna och även 

de anser också att utbildningarna påverkar deras dagliga arbete trots att det inte sker direkt efter  

utbildningen. 

 

Medlemsrådgivarna tycker att positiv inställning, engagemang, vilja och öppenhet för nya idéer är 

viktiga  kompetenser  för  att  göra  ett  bra  arbete  på  SATS.  Kompetenser  som engagemang  och 

motivation är betydelsefulla enligt bland annat Ellström (1992) och Hall (1980), och tas även upp 

inom den emotionella kompetensen som den beskrivs av Warhurst m.fl. (2000). I den emotionella 

kompetensen ingår skapandet av emotioner hos kunderna, vilket åstadkoms genom att vara positiv, 

glad och engagerad. MR1 nämner att det kan vara bra att vara tävlingsmänniska och utvecklar sin 

kompetens genom att läsa säljböcker, sätta upp mål för sig själv, men framförallt genom en dialog 

med  sina  kollegor.  Båda  medlemsrådgivarna  betonar  samarbetet  med  kollegor,  utbytet  handlar 

mycket om försäljning men också om positiv energi och mental styrka som de ser som ett signum 

inom företaget. Båda har gått GETIN och säljutbildningen och MR2 har även gått Management 

Trainee Programmet, vilket MR1 precis har påbörjat och bägge tycker att utbildningarna har varit 

grundläggande för deras yrkesroll. 

 

RA  tycker  att  i  sin  befattning  är  service  ”tänket”  den  viktigaste  kompetensen  för  att  ge 

medlemmarna en bra service vilket berör den emotionella kompetensen då en del av servicen är att 

25



skapa emotioner hos kunderna så att de känner sig välkomna. Abiala (2000) tar bland annat upp 

receptionister  som en yrkesgrupp inom service,  där  man utför  ett  emotionellt  arbete  genom en 

personlig kontakt med kunder. För RA sker en del av den egna kompetensutvecklingen genom mål 

och  tävlingar  men  största  delen  sker  genom  utbildning.  Enligt  PT  finns  tre  för  yrkesrollen 

grundläggande  kompetenser,  en  personligtränarutbildning,  träningserfarenhet  och  säljkunskaper, 

dock är det säljkunskaperna som avgör hur bra man lyckas. RA och TA har gått utbildningar inom 

service och sälj,  GETIN och medverkat i olika workshops, och de tycker att utbildningarna har 

påverkat deras arbete i många aspekter då man alltid lär sig något nytt.

 

4.2.4 UTBILDNING KONTRA DAGLIGT ARBETE 

Samarbetets, erfarenhetsutbytets samt relationernas betydelse för kompetensutvecklingen tas upp av 

flera forskare, bland annat Döös (2005), Hall (1980) och Paloniemi (2006) och dessa är inslag i 

framförallt  det  dagliga  arbetet.  Enligt  SATS sker  den  mesta  kompetensutvecklingen  under  det 

dagliga arbetet, upp till sjuttio procent vilket kan utläsas i deras kompetensutvecklingsmodell. 

För platscheferna har både utbildning och dagligt arbete påverkan på kompetensutvecklingen, dock 

i olika utsträckning. P2 anser att utbildning har lika stor betydelse för kompetensutvecklingen som 

det dagliga arbetet, då man behöver kompetensen från utbildningen för att kunna göra ett bra jobb. 

P1 ger däremot större betydelse åt det dagliga arbetet, då det är där man praktiserar och utvecklar  

sina  kunskaper.  Bägge  platscheferna  anser  att  det  är  dels  en  själv  och  dels  regionchefen  som 

påverkar deras egen utveckling. 

 

De träningsansvariga anser i likhet med P1 att lärandet övervägande sker i det dagliga arbetet även 

om utbildningen är en viktig grund för kompetensutvecklingen. TA1 säger att ”det spelar ingen roll  

hur många ledardagar eller utbildningsdagar man går, det är i den dagliga verksamheten man lär  

sig och känner efter hur man ska arbeta”. Intervjupersonen betonar personliga egenskaper framför 

utbildning och framhäver alltså den emotionella kompetensen. De träningsansvarigas syn på den 

egna  kompetensutvecklingen  skiljer  sig  delvis  åt.  TA1  anser  att  nya  utmaningar  och  chefen 

påverkar  mest och TA2 håller  med om att  dessa är  betydelsefulla  men att  störst  inflytande har 

personer utanför företaget, som till exempel familj och vänner. 
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Även  bägge  medlemsrådgivarna  tycker  att  det  dagliga  arbetet  bidrar  till  kompetensutveckling 

genom att man ständigt har möten med nya människor, och då alla är olika ställs man inför nya 

utmaningar och problem. Men liksom hos platscheferna skiljer sig graden åt. MR1 ger det dagliga 

arbetet stor betydelse och framhäver särskilt tävlingsinslagen på arbetsplatsen som stimulerande, till 

exempel bästa säljaren. MR2 anser att utbildning och det dagliga arbetet hänger ihop även om det  

som påverkar mest är utbildningar och mål.

 

Liksom övriga är RA och PT överens om att det dagliga arbetet har betydelse för utvecklingen av 

kompetens men de har olika syn på vad som påverkar deras egna kompetensutveckling. RA tycker 

att medarbetaresamtal med chefen och utbildningar betyder mest medan PT anser att det är en själv 

som har störst påverkan på sin egen utveckling och att det viktigaste är rätt inställning, det vill säga 

viljan att lära sig och bli bättre. PT betonar att det aldrig går att bli fullärd och i mötet med nya 

kunder uppkommer nya utmaningar och nya problem vilket är utvecklande och för en framåt.

4.2.5 SYNEN PÅ SATS FÖRETAGSKULTUR OCH LEDNINGENS 

BETYDELSE 

Värderingarnas betydelse inom företagskulturen diskuteras av Alvesson & Sveningsson (2008), som 

anser  att  de  är  väsentliga  och  bidrar  till  att  stärka  företagets  identitet.  De  lyfts  även  fram av 

platscheferna som menar att värderingarna präglar det dagliga arbetet, bland annat i rekryteringen. I 

likhet  med  flera  forskare,  som  Ellström  (1992)  och  Wolvén  (2000),  anser  platscheferna  att 

företagskulturen har betydelse för deras kompetensutveckling. Båda menar att om man känner sig 

trygg på arbetsplasten är det lättare att kunna ta in information, komma med idéer och därmed våga 

utvecklas  i  sin  yrkesroll.  Både Ellström (1992) och Wolvén (2000) diskuterar  vikten av att  de 

anställda ska känna sig trygga i organisationen, då det bidrar till att det utbyts fler åsikter och idéer  

som i sin tur leder till kompetensutveckling. 

 

Platscheferna anser att kulturen på företaget handlar om att lyfta upp varandra och att belöna goda 

prestationer, men att den även bygger på engagemang och att man lär sig av varandra. Det tas upp 

av Nilsen & Högström (1994) som anser att engagemanget hos de anställda är en viktig faktor för  

personalens kompetensutveckling. Båda platscheferna anser att det är deras uppgift och ansvar att 

kompetensutveckla  sin  personal,  vilket  överensstämmer  med Hall  (1980)  som menar  att  det  är 
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cheferna  som  ansvarar  för  de  anställdas  kompetensutveckling.  Både  P1  och  P2  anser  att 

regionchefen påverkar deras kompetensutveckling i hög grad, vilket stöds av Docherty (1996) och 

Theirs (1994) forskning där ledarskapet bär en avgörande roll för personalens kompetensutveckling.

 

De träningsansvariga tar upp olika aspekter av företagskulturen. TA1 tycker att SATS kärmodell 

beskriver företagskulturen på ett utmärkt sätt och tycker att alla delarna av modellen är lika viktiga, 

vilket överensstämmer med SATS egna syn på kulturen. Kärnmodellen används inom kompetens-

utvecklingen  och  intervjupersonen  menar  att  ”man  växer  med  den  ju  längre  man  jobbar  på  

företaget”. TA2 beskriver kulturen på företaget som varm och familjär men menar att det kan vara 

svårt ibland att se utanför lådan och öppna sina sinnen för nya idéer. Här framkommer en negativ 

aspekt av en stark företagskultur, att det kan bli en slags indoktrinering. Intervjupersonen tycker att 

kulturen på SATS har förändrats i en positiv riktning under de senaste åren. Förut var den mer 

utseende- och träningsfixerad, en betoning på den estetiska kompetensen, medan den idag beskrivs 

som mer öppen och trygg. De träningsansvarigas syn skiljer sig också åt angående chefens roll, 

både när det gäller sig själva och i förhållandet till deras chef. TA1 pratar mycket om hur man som 

chef ska stötta sin personal och lyfta fram duktiga personer, särskilt dem som är blyga. Chefen ska 

hjälpa en att komma vidare och ge konkreta råd. TA2 å sin sida önskar att chefen frågade hur man  

mår istället för att komma med råd. TA2 tar upp medarbetarsamtalen som genomförs varje år och 

som är väsentliga för personalens kompetensutveckling, men påpekar att uppföljningssamtalet som 

ska ske ett halvår efter medarbetarsamtalen ofta glöms bort. 

 

Medlemsrådgivarna anser att företagskulturen är stark och viktig av flera anledningar. En aspekt är 

att alla är måna om företagets varumärke. När vi diskuterar kulturen betonar båda värderingarna, 

samarbetet i team och miljön där mycket handlar om drivkraft, engagemang, och att utveckla sig 

själv.  Värderingarna  består  av  personliga  egenskaper  och hör  alltså  ihop med  den  emotionella 

kompetensen.  För  MR1  är  den  positiva  inställningen  och  sammansvetsade  kulturen  viktig  för 

kompetensutvecklingen, vilket är i linje med Durand som, enligt Docherty (1996), menar att det är 

kulturen som gör att medarbetare håller ihop. MR2 tycker att företaget lyfter upp personalen och 

vill bidra till deras kompetensutveckling, genom bland annat utbildning. Det stöds av Alvesson & 

Sveningsson (2008) som anser att motivation och satsningar är en central aspekt av organisations-

kulturen  då  fokus  ligger  på  människor  och  relationer.  Båda  anser  att  chefens  roll  för 

kompetensutvecklingen framförallt är att ge stöd, både med olika problem i det dagliga arbetet och i 

form av utbildningar. Att kompetensutveckling sker genom problemlösning stöds av flera forskare, 
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bland annat Hall (1980), Ellström (1992) och Nilsen & Högström (1994). Medlemsrådgivarna anser 

att chefen ska se ens kompetens, kapacitet och engagemang och betonar bollandet av idéer och 

åsikter som en viktig faktor för deras kompetensutveckling, något som till Ellström & Kock (2004) 

tar upp som en del i ett motiverande ledarskap. Forskningen gör en åtskillnad mellan företagskultur 

och kompetensutveckling men intervjupersonerna ser företagskulturen och kompetensutvecklingen 

som sammanflätade. 

 

Både RA och PT nämner att SATS företagskultur har positiv inverkan på kompetensutvecklingen. 

RA säger att ”allting vi gör speglar sig i GETIN, kundservicen och hur vi hanterar medlemmar”. 

Båda poängterar betydelsen av kundservice och i det emotionella arbetet är relationen med kunden 

en avgörande del. George belyser att relationen mellan den personliga tränaren och kunden kan vara 

till och med mer betydelsefull än själva träningen. Båda intervjupersonerna tycker att chefen har 

betydelse för personalens kompetensutveckling och att en bra chef ser vad man kan förbättra, om 

det behövs mer coachning eller vägledning, följer upp mål och att hon/han mer stöttar sina anställda 

än styr över dem. Docherty (1996) tar upp denna problematik och menar att det är svårt för chefen  

att hitta en balans mellan att styra och stödja sin personal. 

 

Som  framkommer  anser  samtliga  intervjupersoner  att  SATS  företagskultur  har  betydelse  för 

kompetensutvecklingen och ställer sig positiva till den. Intervjupersonerna är även överens om att 

kärnmodellen som uttrycks i ”SATS Way” överensstämmer väl med det faktiska arbetsklimatet. 

Under min medverkan på enstaka utbildningsdagar har även jag upplevt den positiva kulturen och 

blivit familjär med bland annat GETIN värderingarna. Dock blir man nästan förvånad över det så 

gott som uteslutande positiva tankarna hos intervjupersonerna och det var svårt att få fram något 

negativt kring SATS företagskultur. Det här kan, om man följer Ellströms (1992) resonemang (se 

2.2.1), ses som någonting negativt för företagets kultur då den inte uppmuntrar till kritiskt tänkande. 

      

4.2.6 SOCIAL ARBETSMILJÖ OCH KOLLEGORNAS PÅVERKAN PÅ 

KOMPETENSUTVECKLING

Platscheferna tycker att deras kollegor har betydelse för deras kompetensutveckling. P2 menar att 

det alltid finns vissa saker som kollegorna gör bättre vilket gör att man kan lära sig av varandra. P1 

tycker  att  man  lär  sig  genom  att  kollegorna  ifrågasätter  vissa  beslut  och  diskuterar  vad  man 
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eventuellt kunnat göra bättre. Båda anser att den sociala arbetsmiljön får stor betydelse genom att 

den bidrar till en bra stämning på centret, något som är viktigt för att nå målsättningar som rör 

kompetensen. Detta stöds Hall (1980) som betonar vikten av den sociala miljön för skapandet av 

kompetens på arbetsplatsen. Den bidrar även till ett ständigt utbyte av kompetens i personalrummet 

då det finns olika yrkesgrupper på ett och samma center. 

 

För de träningsansvariga är det självklart att kollegorna har påverkan på kompetensutvecklingen. 

Båda menar att som chef kan man inte vara bäst på allt och därför bör fråga både sina kollegor om 

råd och att man lär sig av varandra. TA1 och TA2 anser, i enlighet med Hall (1980), att den sociala  

arbetsmiljön  påverkar  kompetensutvecklingen.  TA2  beskriver  en  tidsperiod  då  stämningen  på 

centret var mindre bra och menar att  stämningen påverkar ens arbete i hög grad, som i sin tur  

inverkar på kompetensutvecklingen. TA1 tycker att ”om den sociala miljön inte är bra så känner  

vissa ingen inspiration på att delta i utbildningar eller workshops och är man inte med i teamet, så  

kan man nog tappa motivationen”

 

Medlemsrådgivarna tycker att kollegorna har stor betydelse för deras kompetensutveckling. Båda 

nämner att människor besitter olika kunskaper och att man lär sig av varandra genom diskutera 

olika idéer med både kollegor på centret och på andra center. Ett sätt att utveckla kompetensen är 

genom är rollspel med kollegor och platschefen, menar MR2 och anser denna metod är lärorik. 

MR1 anser att man får det bästa resultatet genom att slå ihop alla medlemsrådgivarnas kompetens. 

När det gäller den sociala arbetsmiljöns påverkan skiljer sig svaren åt. MR2 anser att ”den sociala  

miljön är viktig så att utbyten kan ske då vi har olika yrkesroller på centret och lär man sig av  

andras erfarenheter. Åter igen är värderingarna viktiga, att man är öppen.” MR1 däremot ger en 

mer  nyanserad  bild,  att  god  social  arbetsmiljö  kan  vara  negativ  för  arbetsprestationen  men 

instämmer i att trevlig stämning ger ett bättre flöde av idéer. RA anser att såväl kollegor som den 

sociala arbetsmiljön påverkar ens kompetensutveckling genom att man diskuterar nya idéer men det 

viktigaste är att ger varandra feedback, vilket även Hall (1980) tar upp. 
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5. DISKUSSION 
 

Denna uppsats undersöker kompetensutvecklingen på SATS utifrån fyra olika frågeställningar. Den 

första rör SATS lednings respektive de anställdas syn på kompetensutveckling. Det innefattar hur 

företaget arbetar med kompetensutveckling och om de anställda finner möjligheter samt eventuella 

hinder till utveckling av sin kompetens. Den andra frågan behandlar vilken eller vilka kompetenser 

som är viktiga på SATS enligt  ledningen och de anställda.  Den tredje frågan rör hur synen på 

kompetensutveckling konstrueras i relation till företagskulturen och ledarskapet. Den fjärde frågan 

tar  upp skillnaderna i  svaren i  medarbetarundersökningen gällande kompetensutveckling mellan 

center  ett  och  center  två.  Utifrån  intervjuerna  har  jag  avsett  att  ta  reda  på  orsaken  till  denna 

divergens. 

 

I synen på kompetensutveckling finns både likheter och skillnader mellan intervjupersonerna och i 

förhållande  till  ledningen.  Kompetensutveckling  innebär  för  nästan  alla  intervjuade  att  man 

utvecklar sina kompetenser för att bli bättre på det man gör, bland annat genom nya utmaningar. En 

annan gemensam uppfattning är att kompetensutveckling sker genom att man lär sig av varandra 

och utbyter erfarenheter. Den här synen överensstämmer med Paloniemis (2006) forskning och kan 

även relateras till Döös (2005) som menar att kompetensen uppstår i relationer mellan människor. 

SATS syn på kompetensutveckling är att den till största delen sker i vardagen, genom samarbete och 

erfarenhetsutbyte, men att ett viktigt verktyg är internutbildningarna. Den här åsikten delas av de 

flesta intervjupersonerna som nämner att utvecklingen sker i dagliga möten med människor, såväl 

kunder,  kollegor  som chefen,  vilket  har  stor  påverkan  på  deras  kompetensutveckling,  men  att 

utbildningarna är grundläggande för deras arbete och ger baskompetenserna. 

 

En  skillnad  rörande  synen  på  kompetensutveckling  behandlar  platschefernas  syn  på  den  egna 

utvecklingsmöjligheten där P1 tycker att den sker varje dag genom reflektion medan P2 fokuserar 

på uppgifterna från ledarskapsutbildningarna.  Denna skillnad kan ha betydelse för de anställdas 

kompetensutveckling då chefens egen inställning avspeglar sig hos personalen. En annan skillnad 

rör  platschefernas  ansvar  för  kompetensutvecklingen,  då  P2  betonar  individens  initiativtagande 

medan P1 istället understryker chefens ansvar. I likhet med sin chef betonar TA2 den egna viljan 

och anser att det bara är man själv som kan hindra sin utveckling. Då båda cheferna på center två 

betonar individens ansvar för sin kompetensutveckling, kan det ge negativa konsekvenser för de 
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anställda på centret då de kan sakna stöd från chefen. Hinder som nämns av intervjupersonerna är 

att  kompetensutvecklingen ibland känns  enformig och att  det  kan  vara  svårt  att  pröva  ett  nytt 

arbetssätt då det som redan används ger resultat.  Det kan vara problematiskt att inte våga bryta 

gamla  rutiner  då det  begränsar  ens  lärande.  Ellström (1992) beskriver  att  en  central  del  av de 

anställdas kompetensutveckling är att få ta egna initiativ och finna egna lösningar även om det kan 

innebära en risk. Ett annat hinder som förs fram är att personerna som lär ut kompetensen inte alltid 

har tillräcklig kompetens själva.

De flesta  intervjupersonerna  menar  att  de  viktigaste  kompetenserna  på  SATS är  de  personliga 

egenskaperna.  Positiv  inställning,  engagemang,  egen  vilja  och  servicefokus  är  några  av 

egenskaperna  som  nämns  och  som  hör  ihop  med  begreppet  emotionell  kompetens.  Båda 

platscheferna tycker att SATS rekryterar sin personal med utgångspunkt i företagets värderingar, 

som  till  stor  del  hör  samman  med  personliga  egenskaper.  Här  blir  kopplingen  mellan  den 

emotionella  kompetensen  och  företagets  värderingar  tydlig.  Att  rekrytera  personal  efter  sociala 

egenskaper snarare än tekniska, gör att de anställda blir en del av företagets image vilket tas upp av 

Warhurst  &  Nickson  (2000).  Det  emotionella  arbetet  utgår  från  skapandet  av  emotioner  hos 

kunderna, vilket i SATS fall handlar om att få medlemmarna att känna sig välkomna och trygga. En 

av intervjupersonerna tar upp att kulturen på SATS förut var betydligt mer utseendefixerad och att 

det var viktigt med rätt kläder, vilket hör ihop med den estetiska kompetensen, men att den idag är 

förändrad. Alltså framstår den emotionella kompetensen som betydligt viktigare än den estetiska på 

SATS. Kundservicekänsla och hur man hanterar medlemmar är en egenskap som majoriteten av 

intervjupersonerna tycker har stor betydelse.  Det betonas särskilt  av RA som ser skapandet och 

upprätthållandet av relationen till medlemmarna som en grundförutsättning. Det överensstämmer 

med Abialas (2000) forskning som belyser vikten av personliga relationer inom kundservicearbeten 

och exemplifierar med bland annat receptionister.

 

Det är inte självklart att ett företag satsar på att alla dess anställda ska få kompetensutveckling, 

vilket framgår av de tre kompetensstrategierna Docherty (1996) beskriver (se 2.2.2). Det blir dock 

tydligt att SATS strävar efter att ge alla anställda kompetensutveckling.  Samtliga intervjupersoner 

har i genomsnitt gått tre utbildningar var, men något att ta hänsyn till är att olika befattningar kräver 

olika kompetensutveckling. Av de cirka sextio utbildningar som SATS erbjuder är två tredjedelar 

träningsrelaterade och därmed endast relevanta för anställda som jobbar direkt med träning. För 

övriga  befattningar  på  centren  finns  färre  utbildningar,  dock  är  flera  av  dessa,  däribland 
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ledarskapsutbildningarna  som  till  exempel  Management  Trainee  Programmet,  betydligt  mer 

omfattande.  

 

Flera  forskare  som  Ellström  (1992)  och  Wolvén  (2000)  liksom  intervjupersonerna  menar  att 

företagskulturen påverkar kompetensutvecklingen. Att  intervjupersonerna anser att  värderingarna 

beskriver SATS företagskultur stämmer överens med företagets egen syn på kulturen. Forskningen 

gör en distinktion mellan företagskulturen och kompetensutvecklingen men vad som framkommer i 

arbetet är att de är integrerade i varandra. Företagskulturen består av företagets värderingar och den 

första utbildning som de nyanställda får gå behandlar just företagets värderingar, som dessutom 

präglar  de hela  verksamheten både utbildningarna och det  dagliga arbetet.  Dock är det  värt  att 

notera  att  det  inte  bara  är  positivt  med  avsaknad  av  kritik  gällande  företagskulturen  från 

intervjupersonerna  då  det  är  viktigt  med kritiskt  tänkande  för  att  kunna  förbättra  den.  I  SATS 

Mindset framkommer företagets sätt att arbeta med utveckling genom olika former av utmaningar, 

till exempel tävlingar såväl individuella som teambaserade. De flesta intervjuade anser att SATS är 

bra  på  att  lyfta  fram  personer  och  mycket  av  företagets  kultur  bygger  på  engagemang  och 

satsningar. Det är element vilka tas upp som väsentliga för uppbyggandet av kompetens av flera 

forskare, bland andra Alvesson & Sveningsson (2008), Nilsen & Högström (1994) och Hall (1980). 

 

Någonting  som  intervjupersonerna  betonar  mer  än  forskningen  och  SATS  är  betydelsen  av 

ledarskapet för de anställdas kompetensutveckling, där ledarskapet kan ha större påverkan än till 

exempel  antalet  internutbildningar.  I  likhet  med  Docherty  (1996)  anser  intervjupersonerna  att 

chefen påverkar deras kompetensutveckling i hög grad. De flesta anser att chefen är viktig som stöd 

och bollplank för idéer. TA2 kan sakna den känslomässiga coachningen och RA samt PT framhäver 

chefens roll som stöttande snarare än styrande. Att balansera detta anger Docherty (1996) som ett 

vanligt problem hos chefer. Denna chefsfunktion tydliggörs genom P2 som tonar ned sin chefsroll 

och samtidigt lyfter fram relationerna i teamet. SATS syn är att företag, chef och medarbetare ska 

vara lika  delaktiga  i  kompetensutvecklingen.  I  forskningen finns  dock underlag  för  att  chefens 

ansvar är större, till exempel hos Docherty (1996) och Hall (1980). I likhet med Hall (1980) anser  

flertalet  intervjupersoner  att  såväl  kollegor  som den  sociala  arbetsmiljön  bidrar  till  individens 

kompetensutveckling.  De  tycker  att  stämningen  på  centret  påverkar  ens  arbete  genom ett  ökat 

utbyte  av  kompetens,  idéer  och åsikter  som i  sin  tur  inverkar  på kompetensutvecklingen.  TA2 

berättar om hur det under en tidsperiod var 
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dålig stämning bland personalen på centret  och hur mycket  det  påverkade arbetet,  något  som i 

förlängningen inverkade negativt på kompetensutvecklingen i det dagliga arbetet. 

 

Under  arbetets  gång  framkommer  två  orsaker  som  kan  förklara  skillnaderna  i  svaren  kring 

kompetensutvecklingen och då varför center två hade mer negativa svar än center ett. Den första 

orsaken  är  att  platschefen  på  center  två  i  hög grad  betonar  varje  individs  ansvar  för  sin  egen 

kompetens vilket kan bidra till att personalen inte finner tillräckligt med stöd och uppmuntran från 

sin chef. Den andra anledningen är att det under en period var dålig stämning på center två vilket 

påverkat arbetsmiljön som i sin tur påverkat kompetensutvecklingen. Det framkommer att det kan 

ha varit under denna period som medarbetarundersökningen genomfördes. Platschefen på centret 

berättar att det var tufft med krissamtal och individuella samtal och den träningsansvarige beskriver 

hur stämningen påverkade arbetet negativt för alla på centret men säger också att den idag avsevärt 

förbättrats. 

 

Uppfattningen  kring  vad  kompetens  är  och  hur  kompetensutveckling  sker  är  snarlik  hos 

intervjupersonerna. De anser att det handlar om att utvecklas och bli bättre på sina arbetsuppgifter. 

Nästan  alla  är  överens  om att  kompetensutveckling sker  genom ett  samarbete  där  man utbyter 

erfarenheter, något som sker både på utbildningarna och i det dagliga arbetet, men det senare får 

betydligt större utrymme. Den emotionella kompetensen är en stor del av företagets värderingar 

vilka genomsyrar  hela  verksamheten och därmed även kompetensutvecklingen,  i  form av såväl 

utbildningar  som  det  dagliga  arbetet.  Den  emotionella  kompetensen  blir  därmed  den  mest 

betydelsefulla inom SATS. 

 

Det finns mycket forskning kvar kring kompetensutveckling, då det är ett brett område med flera 

delar som samverkan på olika sätt.  Vad som vore intressant att  undersöka är vilken kompetens 

kunderna efterfrågar på ett träningscenter. En annan fråga rör den emotionella kompetensen. Går det 

att lära sig emotionell kompetens mer än i viss utsträckning? Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur mycket individen kan styra sin egen kompetensutveckling och i vilken utsträckning 

gruppen kan påverka.
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BILAGA: INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund:

- Vilken befattning har du? 

- Hur länge har du haft den befattningen? 

- Har du haft någon annan befattning inom SATS? 

- Hur länge har du sammanlagt arbetat inom SATS?

- Vilken utbildning har du sedan tidigare?

 

Allmänt om kompetensutveckling: 

- Vad betyder kompetensutveckling för dig?

- Vilken betydelse har kompetensutvecklingen för ditt arbete? 

- Hur utvecklar du din kompetens? 

- Finns det något hinder för din kompetensutveckling, i så fall vad?

 

Kompetens inom SATS

- Vilken kompetens/kompetenser tycker du är viktigaste för att kunna ett bra jobb på SATS?

- Har du möjligheter att utveckla kompetensen/kompetenser, hur i så fall?

- Vilken utbildning har du fått inom SATS?

- Har du fått någon utbildning utanför SATS?

- På vilket sätt har utbildningen/arna påverkat ditt dagliga arbete?

 

SATS Företagskultur/Ledningens roll 

- Hur ser du på SATS företagskultur? 

- Vad tycker du att det är viktiga inom SATS företagskultur?

- Har SATS företagskultur betydelse för kompetensutvecklingen, på vilket sätt?  

- Hur tycker du att SATS möjliggör kompetensutveckling för anställda?

- Vad är chefens roll när det gäller kompetensutveckling på företaget, tycker du?

- Tycker du att din chef påverkar din kompetensutveckling, hur i så fall?

 

Andra faktorer som påverkar kompetensutveckling

- Anser du att dina kollegor påverkar din kompetensutveckling, hur i så fall?

- Påverkar den sociala miljön på centret din kompetensutveckling, hur i så fall?

- Bidrar det dagliga arbetet till din kompetensutveckling, hur i så fall? Ge ett ex!

- Tycker du att kompetensutvecklingen sker mest genom utbildning eller i det dagliga arbetet, varför i så fall?

- Vad har mest påverkan på din kompetensutveckling?
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