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INDIVIDEN I FOKUS: SEKTIONSCHEFERS BEHOV AV UTVECKLING PÅ ETT 
STORT SVENSKT FÖRETAG 

Emma Pettersson 
 

Mänsklig kompetens och motivation hos anställda är några av flera 
viktiga delar i en framgångsrik organisation. Genom att fokusera på 
både individuella ledare och den kollektiva ledarskapsutvecklingen 
drivs organisationen framåt. Motivation är viktigt för individuell 
utveckling, saknas motivation blir arbetet inte inspirerande och 
utveckling uteblir. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på 
vilka behov av kompetensutveckling sektionschefer på ett stort svenskt 
företag har samt vilka strategier företaget kan använda för att identifiera 
behoven och stötta sektionscheferna i sin utveckling. Fem personer 
intervjuades, två avdelningschefer och 3 sektionschefer. Resultatet 
visade att en stabil och bra grund där teori och praktik blandas är att 
föredra, och även att det blir individanpassat. Sammanfattningsvis 
visade resultatet att utvecklig är individuellt, det är lämpligt att satsa på 
att införa individuella utvecklingsplaner och ha fokus på individen och 
vad den har behov av. 

 
 

En av företagets viktigaste resurser är deras anställda, men också oftast dess största 
kostnad. Därför är det viktigt att personalen är högpresterande för att företaget ska 
uppnå lönsamhet. Delar av ansvaret för att nå detta ligger hos organisationens chefer 
och deras medel är ledarskapet. Ledarskap kan definieras som ett utövande som 
koordinerar och vägleder en grupp till att arbeta och sträva mot de uppsatta målen 
(Kaiser, Hogan & Craig, 2008). Ledarskapsrollen förändras ständigt och har lett till att 
fler chefer har fått ett växande ansvarsområde. Det krävs mer och mer kunskap för att 
kunna utföra arbetet och se till att verksamheten bedrivs på ett effektivt och säkert sätt. 
Alla uppgifter som utförs inom en organisation kräver en viss typ av kompetens, 
oavsett om det handlar om att leda andra, bygga nya bilar eller lära ut 
multiplikationstabellen, allt baseras på mänsklig kompetens (Sandberg, 2000).  
 
Mänsklig kompetens är en av de delar som organisationer vill utveckla. En av de 
främsta orsakerna till att organisationer investerar i utveckling och utbildning, för 
anställda, är för att förbättra och skydda den mänskliga kompetensen som redan finns. 
Organisationer som är aktiva i att identifiera och utveckla egen personal med kapacitet 
och potential att bli effektiva ledare, behöver i mindre omfång starta upp dyra 
rekryteringsprojekt. I det långa loppet gör detta arbetssätt att organisationen både 
sparar pengar och utnyttjar sina personalresurser mer effektivt (Parry & Proctor-
Thomson, 2003). Satsar företaget istället på att utveckla ledare inom organisationen 
ligger tyngdpunkten oftast på individbaserad kunskap och egenskaper som associeras 
till formella ledarskapsroller (Day, 2001).  
 
Egenskaper som redan finns naturligt hos ledare och associeras med ledarutveckling är 
bland annat självmedvetenhet (exempelvis självförtroende, självuppfattning), 
självkontroll (exempelvis pålitlighet och anpassningsförmåga), och förmåga att 
motivera sig själv (exempelvis optimism, initiativ och hängivenhet). Dessa förmågor, 
eller kompetenser bidrar till att förbättra den individuella kunskapen om ledaren själv, 
så att han/hon har kunskap om sina egna reaktioner som exempel. Det förbättrar 
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förtroendet och ökar styrkan hos individen som ledare. Dessa förmågor har föreslagits 
vara grundläggande ledarskapsegenskaper i det traditionella, individcentrerade 
ledarskapsperspektivet (Day, 2001). Ännu en viktig del i kompetensutveckling är att 
individen har ett mål att fokusera på och styra sin motivation och energi mot. Höga mål 
är motiverande och driver individen till att kämpa för att nå dit. När målet nåtts leder 
det till en känsla av framgång i arbetet som kan bidra till att motivera individen att 
söka sig nya och mer utmanande mål. I detta sammanhang, då chefer har studerats, 
handlar motivation även om att skapa en god organisation som i sin tur bidrar till att 
motivera medarbetarna. Är organisationen inspirerande och stöttande för individen 
skapas det en bra grund för motivation som leder till utveckling av ledarskap och 
kompetenser (Locke & Latham, 2006). 
 
Många utvecklingsprogram fokuserar just på det individuella ledarskapet och det är 
vanligt att det finns interna utbildningsprogram för den som ska bli en första linjens 
chef. Därefter är urvalet mer begränsat, det är oftast upp till individen att efterfråga 
utveckling beroende på vilka behov som dyker upp. I denna studie har jag riktat in mig 
på ett företag LKAB, i fortsättningen benämnt företaget, för att ta reda på behovet av 
utveckling hos deras sektionschefer. Sektionschefer befinner sig på nivån över 
produktionschefer (som är första chefssteget i företaget) och på nivån under 
avdelningschefer. Det har tidigare gjorts studier om förutsättningarna för 
produktionschefer på företaget och nu vill de gå steget längre och genomföra en ny 
studie på högre nivå för att se hur de som företag kan stödja och utveckla 
sektionscheferna. Målet med studien är att ta reda på vilka behov sektionscheferna har 
av kompetensutveckling och vilka strategier företaget kan använda för att ta reda på 
behoven.  
 
Ledarskap  
Ledarskap avser förmågan att ta tillgängliga personliga och materiella resurser i 
anspråk och på bästa sätt få medarbetarna att prestera så bra som möjligt. Traditionellt 
har ledarskap definierats som en individuell egenskap. Den definitionen innebär att 
man ignorerar forskning som säger att ledarskap är en komplex interaktion mellan 
ledaren och organisationen och den sociala miljön (Day, 2001).  
 
Ledarskap är ett forskningsområde som det finns väldigt mycket skrivet om. Så långt 
tillbaka som när människor började skriva finns det historier om vikten av den enskilde 
ledaren som styrde folket i rätt riktning (Statt, 2004). Det finns ett flertal formella 
ledarskapsteorier och en av dem är trait teori. Den handlar om studien av 
personligheter för att identifiera och mäta alla de relativt stabila karaktärsdragen eller 
traits av någons personlighet. Alltså vilka framträdande egenskaper (traits) som en 
person har och särskilt då vilka som var typiskt framträdande och gemensamma hos 
ledare (Statt, 2004).  
 
Dessa egenskaper, finns redan hos individen och kan med stöd tas fram och bli mer 
framträdande. Det finns dock ett talesätt som säger att man föds till, det är inget som 
man blir. Mer och mer har man börjat se att det även går att bli ledare med hjälp av 
utbildning och erfarenhet. Har individen en inre drivkraft så kan han/hon utveckla sina 
ledaregenskaper, fokus ligger då på individen. Det är därför relevant att göra en 
distinktion mellan ledarutveckling och ledarskapsutveckling. Skillnaden mellan dessa 
ligger i fokuseringen. Vid fokus på ledarutveckling så satsar man på att utveckla det 
mänskliga kapitalet och vid ledarskapsutveckling ligger fokus på det sociala kapitalet. 
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Ligger inriktningen mot att utveckla det mänskliga kapitalet är fokus främst på att 
utveckla egenskaper hos individen som relaterar till självmedvetenhet, självreglering 
och förmågan att motivera sig själv. Dessa tre komponenter ligger till grund för den 
individuella, inre kompetensen. Skulle utvecklingsfokus däremot ligga på det sociala 
kapitalet betonar man istället utvecklingen av ömsesidigt förtroende och respekt. 
Distinktionen mellan dessa två är viktig då de bygger på olika former av 
ledarskapsmodeller för att utvecklas (Day, 2001).  
 
Utveckling av ledare baseras på traditionell och individuellt fokuserad utbildning och 
utveckling. Att det finns en distinktion innebär inte att en organisation ska välja sida 
utan båda behövs för att skapa en helhet. Satsas det enbart på utveckling av 
individuella ledare utan att hänsyn tas till ömsesidig relation mellan människor, eller 
deras interaktioner med varandra i en bredare social kontext så ignoreras faktumet att 
ledarskap är en komplex interaktion mellan individer och deras sociala och 
organisatoriska omgivning. För att bygga ledarskapskapacitet som behövs för att 
organisationen ska gå framåt, behövs det både fokuseras på individuella ledare och på 
den kollektiva ledarskapsutvecklingen. Dessutom behöver dessa två ansatser vara 
sammankopplade och skapa en bredare strategi inom organisationen (Day, 2001).  
 
Ett sätt att satsa på utveckling av individens ledaregenskaper är genom självutveckling 
där ledaren själv lär sig reagera på förändringar i sin arbetsmiljö. Då kan han/hon 
snabbt utveckla de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att hantera förändringen 
på bästa sätt och anpassa sig. Eftersom alla ledares behov är olika så kan en 
självutvecklingsstrategi ge en större flexibilitet till varje individ att anpassa sig 
(Reichard & Johnson, 2011). För att definiera vad som menas med självutveckling hos 
ledare så återkommer vi igen till Day (2001) distinktionen mellan ledarutveckling och 
ledarskapsutveckling som gjordes ovan. Det som skiljer självutveckling från annan 
utveckling av medarbetare är att ledaren själv har kontrollen över sitt lärande. Ledaren 
bestämmer själv vilka utvecklande aktiviteter som han/hon vill engagera sig i.  
 
Vad en organisation kan göra för att skapa självgående ledare är att motivera och 
stödja genom att träna sina anställda i strategier för att exempelvis kunna utvärdera sig 
själv och sätta mål (Reichard & Johnson, 2011). De karaktärsdrag som kan hjälpa till 
att förutse om en ledare kommer att arbeta för och engagera sig i självutveckling och är 
motiverad att utveckla sitt ledarskap är intelligens, anpassningsförmåga, 
självmedvetenhet, behov av att prestera, self-efficacy (som handlar om personens egen 
tro på sin kompetens), samt skicklighet inom sitt yrke. Lära sig av andra är även det ett 
beteende som leder till effektiv självutveckling enligt Reichard & Johnson, 2011. 
 
Situationsanpassat ledarskap 
Ett sätt att anpassa sitt ledarskap är genom att använda sig av situationsanpassat 
ledarskap. Teorin är idag en av de mest välkända ledarskapsansatserna och modellen 
har använts flitigt i utveckling- och utbildningsprogram hos fyra femtedelar av 
världens största företag (Papworth, Milne & Boak, 2008). Kärnan i teorin är att en chef 
behöver använda sig av olika typer av ledarskapsstilar beroende på den aktuella 
situationen. Effektiva ledare har förmågan att anpassa sin ledarstil utifrån den 
medarbetare eller den grupp som ska ledas. Vilken ledarstil som behövs beror på 
tillfälle, individer och situationen som man står inför. Översiktligt så kan ledarstilarna 
delas in i fyra huvudgrupper: 1) Styrande, där ledaren fokuserar på styrning och 
ledning för att nå resultat och där kommunikationen går uppifrån och ner i 
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organisationen. 2) Coachande där fokuseringen ligger på uppgifterna, alla beslut tas av 
ledaren men medarbetarna uppmuntras komma med förslag, ledarstilen är tydlig. 3) 
Understödjande, ledaren överlåter till medarbetaren att ta beslut om det dagliga arbetet 
när dess riktning är klar, däremot ges en hel del support. 4) Delegerande där den största 
delen av kontrollen delegerats till medarbetaren och där ledaren är delaktig i beslut 
som tas men graden av engagemang styrs av medarbetaren (Papworth et al, 2008).  
 
Effektiviteten maximeras genom att matcha nivån på ledarstil med medarbetarens 
förmåga att vara självgående eller behov av stöd. Anställda som gått utveckling i 
situationsanpassat ledarskap har enligt Avery och Ryan (2002) beskrivit modellen som 
intuitiv, lätt att förstå sig på, relevant, effektiv och lätt att använda.   
 
Kompetens 
Kompetens och kvalifikation är närbesläktat med begreppet yrkeskunnande. Det är 
viktigt att skilja på den individuella och organisationens kompetens, eller 
kompetensbild som det även kallas. Fränkel (2003) definierar individuell kompetens 
som: "Individens förmåga att klara av de krav som ställs i en given situation" (Fränkel, 
2003 s. 11). 
 
Under den senare delen av 1980-talet fick begreppet kompetensutveckling sin 
genomslagskraft i svenskt arbetsliv. Satsningar under de senaste decennierna på 
kunskapslyften på nationell nivå betonar vikten av ökad kompetens hos den enskilda 
individen. Begreppet kompetens är starkt associerat med vidareutbildning och 
arbetslivsutveckling. Det är vanligt bland organisationer och utbildningsinstitut att 
använda sig utav ordet “kompetens” för att skildra prestationsförmågan för specifika 
jobbeskrivningar eller för att beskriva olika utbildningsperspektiv. Det ska inte bara 
finnas möjligheter till grundutbildning utan också möjligheter till återkommande 
utbildning och livslångt lärande (Ellström, 1996).  

 
Tanken om livslångt lärande stödjer sig på två principer, den första är att individens 
lärande bör fortsätta genom hela livet och inte avslutas i och med grundskolan. Den 
andra principen innebär att lärandet inte enbart eller främst sker inom ramen för 
formell utbildning som skola, universitet eller liknande. Lärandet sker även i 
arbetslivet och i vardagen, detta kallas även för informellt lärande eller vardagslärande 
(Ellström, 1996). Begreppet livslångt lärande innebär att individen lär under sin livstid 
oavsett yttre betingelser och inre förutsättningar. För att kunna erbjuda detta behöver 
en identifiering av kompetensen på arbetsplatsen genomföras (Prins, Nadolski, 
Berlanga, Drachster, Hummel & Kopster, 2008). 

 
Ett sätt att identifiera kompetensen på arbetsplatsen idag är genom att använda sig av 
jobbanalys. Det finns tre strategier för hur detta går till: den arbetar-orienterade, arbets-
orienterande och den multimetods-orienterade. I den arbetar-orienterade inriktningen 
ligger fokus på individen och kompetensen ses främst i form av olika attribut som 
individen har, exempelvis kunskap, förmågor och skicklighet. Dessa attribut kan även 
kallas för kompetenser som individen har och som är kopplade till arbetet. Inom den 
arbets-orienterade ligger fokus på organisationen och där ses kompetens som ett 
specifikt antal förmågor. Här fokuseras det på arbetet där arbetaren/individen är en 
pusselbit. Mer specifikt så identifieras först vilka förmågor som krävs för att klara ett 
visst arbete och sedan transformeras dessa aktiviteter till personliga attribut. I den 
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tredje inriktningen, multimetods-orienteringen, så poängteras även där att kompetens 
utgörs av specifika attribut. Det som skiljer den från de andra två inriktningarna är att 
den är mer omfattande, den tar sin utgångspunkt i både arbetar- och arbete-
orienteringarna och kombinerar dessa (Sandberg, 2000). 

 
Förutom de tre inriktningarna ovan så skiljer man även på formell och informell 
kompetensutveckling. Den formella kompetensutvecklingen innebär en systematiserad, 
planerad och genomarbetat form av kompetensutvecklingsprocess som leder till 
avsedda effekter. Exempel på denna form kan vara utbildningar eller träning av 
personal genom kurser på och/eller utanför arbetsplatsen (Andersson, 2000). Den 
informella kompetensutvecklingen innebär både icke-formella utbildningar, 
exempelvis utvecklingsprojekt och arbetsplatsträffar, och lärande i samband med det 
dagliga arbetet, så kallad ”on the job learning”.  Kompetensutveckling kan betecknas 
som en eller flera åtgärder eller system av åtgärder som används för att påverka 
kompetensen på den interna arbetsmarknaden (Ellström, 2005). Kompetensutveckling 
är en form av lärande, individen får nya kunskaper att använda sig av. Dessa kunskaper 
ska individen kunna använda även utanför kurslokalen, de behöver kunna överföras 
från ett sammanhang till ett annat (Nokes, 2009). 

Transfer 
De åtgärder som företaget väljer för att säkerställa kunskaper och erfarenheter inom 
företaget behöver väljas varsamt för att de anställda ska kunna använda sina nya 
kunskaper i arbetet. Syftet med att genomföra kurser och dylikt är att de ska kunna 
användas i praktiken. Därför är det viktigt att förstå hur människor använder och 
anpassar tidigare kunskaper till att lösa nya problem. Ett steg i den riktningen är teorin 
om transfer, hur kunskap som förvärvats för en uppgift eller situation kan anpassas så 
att den går att använda på en annan situation (Barnett & Ceci, 2002). Teorier om hur 
transfer går till har kommit fram genom att forskare har studerat kognitiva processer 
för transfer genom olika lärande och problemlösnings scenarion. Två av teorierna som 
hittills framkommit om överföring av kunskaper är analog transfer och 
kunskapskompilation (Nokes, 2009).  
 
Analog transfer består av tre komponenter: Först hämtar minnet fram ett tidigare 
exempel, sedan skapar den en koppling mellan det tidigare exemplet och det nuvarande 
problemet eller situationen och till slut appliceras detta på den aktuella kontexten. 
Kunskapen som överförs antas vara en deklarativ representation, det deklarativa 
minnet innehåller exempelvis faktakunskaper. Till exempel så kan en schackspelare 
minnas ett liknande scenario. Baserat på de nuvarande förutsättningarna kan han göra 
en mental koppling av delarna i det förra spelet med det nuvarande och dra slutsatser 
utifrån den tidigare kunskapen om vad för slags drag som kommer att gynna spelaren. 
Den andra mekanismen för transfer är kunskapskompilation som fungerar genom att 
översätta och tolka tidigare deklarativ kunskap, till exempel instruktioner, till en ny 
uppsättning av procedurer som kan användas för att lösa nya problem (Nokes, 2009).   
 
Nokes (2009) försöker sig på att slå ihop olika teorierna för att på så sätt komma fram 
till en generell teori för transfer, detta genom att förklara hur varje enskild teori passar 
ihop i ett kognitivt ramverk. Troligtvis finns det inte ett sätt som transfer sker på utan 
flera olika beroende på individen och situationen. Nokes (2009) studie visade att för att 
kunna förstå transfer så behöver man undersöka flera relaterade aspekter av 
transferscenarion från flera teoretiska perspektiv. Transfer är en komplex kognitiv 
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process där vi behöver nå större förståelse för denna problemlösningsmekanism samt 
interaktionen mellan sådana processer i hjärnan. För att kunna tillgodogöra sig och ha 
användning för kunskaperna som fås genom kompetensutveckling är det nödvändigt att 
kunna överföra kunskaperna från det teoretiska till det praktiska sammanhanget 
(Nokes, 2009).  
 
Möjligheten att kunna överföra kunskaper från en situation till en annan ligger både i 
utbildningsväsendets och företagens intresse. Dessa stora finansiella investeringar som 
görs på arbetsplatserna är oftast specifika och relevanta för arbetet som ska utföras. 
Återigen är det möjligheten av att kunna överföra färdigheter som är av relevans, om 
de färdigheter som utvecklas inte går att applicera på verkligheten så kan investeringen 
i utvecklingsprogram vara bortkastad. Vad som överförs kan brytas ner i två 
översiktliga faktorer, innehållet – vad som överförs, och kontexten – när och var det 
överförs. Sker det förbättringar och ger det ökade kunskaper så kan det mätas på olika 
sätt, om det går snabbare att utföra uppgifter, träffsäkerhet och genom att göra rätt sak. 
Genom att utföra mätningar kan man se om det har skett någon överföring eller inte, 
alla förmågor som är av intresse kan testas och utvärderas (Barnett & Ceci, 2002). 
Dessa kunskaper kan även motivera individen att söka ny kunskap och skapa en inre 
drivkraft att använda kunskaperna i arbetslivet för att nå både individuella och 
organisatoriska mål. 
 
Motivation i arbete 
Teorier om motivation försöker förklara varför vi överhuvudtaget utför handlingar och 
varför vi väljer vissa beteenden snarare än andra. Motivation är en inre process som 
skapar drivkraft att tillfredsställa ett behov eller uppnå en belöning, det är bara 
individer som kan bli motiverade. Motivation förklarar beteenden och antas resultera i 
någon form av prestation. Motivation är viktigt för individuell utveckling, saknas 
motivation blir arbetet oinspirerande och utveckling uteblir (Locke & Latham, 2006). 
Teorier om arbetsmotivation behöver inte skilja sig på någon väsentlig punkt från en 
generell teori om motivation. Teorierna kan klassificeras på olika sätt men ett vanligt 
sätt är att skilja mellan fyra olika typer: behovsteori, förväntningsteori, rättviseteori och 
målsättningsteori (Statt, 2004).  
 
Behovsteori är en av de mest kända motivationsteorierna bland annat på grund av 
Abraham Maslows berömda behovshierarki som ofta ritas som en pyramid och visar de 
olika behoven människan har hierarkiskt. Grundtanken är att alla individer, vid alla 
tidpunkter har ett antal konkurrerande behov. Vid varje tillfälle är ett av behoven 
starkare och driver individen till handling för att tillfredsställa behovet (Statt, 2004). 
Maslows behovstrappa är uppställd så att i botten av pyramiden finns de fysiologiska 
behoven. Hit hör grundbehoven som rör fysiskt välbefinnande, bostad, kläder, mat 
bland annat. Nästa steg är säkerhetsbehoven, människan behöver känna säkerhet, ha 
ordning och förutsägbarhet omkring sig. Det tredje steget handlar om kontaktbehov, 
människan vill bli accepterad och uppskattad av andra och vara en del i en grupp. Det 
fjärde steget är uppskattnings- och statusbehov, människan vill utveckla sitt ”jag”, den 
personliga kompetensen och få uppmuntran och belöningar för sina prestationer. Det 
sista steget är självförverkligande, att utvecklas och få utlopp för kompetensen och 
kunna uppnå så höga mål som möjligt (Bruzelius & Skärvad 2004). 
 
Förväntningsteori innefattar främst motivationsprocessen, hur människan beslutar sig 
för vilket beteende som ska få uppmärksamhet. Det finns en förväntningsteori som är 
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mer känd än andra, Vroom. Teorin utvecklades av Vroom på 1960-talet och riktar in 
sig på det personliga i motivationen och säger att styrkan i motivationen beror på tre 
frågor, om man tror att man kommer att lyckas med uppgiften, hur säkert belöningen 
faller ut vid ett lyckat genomförande samt hur attraktiv belöningen är. Det är 
kombinationen av svaren på dessa tre frågor som styrkan på motivationen beror på 
(Statt, 2004).  
 
Den tredje teorin är rättviseteorin som också behandlar motivationsprocesser men till 
skillnad från förväntningsteori så grundar den sig på att människors motivation beror 
på en social jämförelseprocess om rättvisa. Individer jämför sina egna arbetsinsatser 
och de belöningar som de får med sina kollegors. Arbetsinsatsen och belöningen 
uttrycks i relativa termer om individen känner sig orättvist behandlad på arbetsplatsen, 
påverkas motivationen negativt (Statt, 2004).  
 
Den fjärde motivationsteorin är målsättningsteori som innebär att om en individ sätter 
upp höga, specifika mål leder det till en bättre prestation än låga, vaga mål. Höga mål 
är mer motiverande då de kräver en större insats av individen vilket i sig leder till 
högre tillfredställelse när målet väl nås. Ett mål är ett resultat som är bestämt i förväg 
(Statt, 2004). Det är dock viktigt att individen själv är med och fastställer målen och på 
så sätt ”äger” och förankrar dem. Målen blir då viktigare att nå och ger högre 
tillfredsställelse för individen (Locke & Latham, 2002). På arbetsplatsen kan detta leda 
till känslor av framgång och ökad energi när individen lyckas vilket leder till högre 
jobbtillfredställelse. Genom att använda sig av målsättning kan en individ motiveras att 
använda kunskaper som redan finns, automatiskt plocka fram kunskaper som legat 
gömd eller motivera dem att söka efter nya kunskaper. De viktigaste delarna i 
målsättning är bland annat feedback, vilket individen behöver för att hålla koll på sin 
utveckling (Locke & Latham, 2006). 
 
Genom att göra en resultatbedömning med regelbunden feedback kan man se om 
individen ligger i linje med sina uppsatta mål. Utan denna resultatbedömning kan de 
inte korrigera sina ansträngningar så att de matchar målen igen (Locke & Latham, 
2002). Att målen är mätbara underlättar feedback då det går att se om individen är på 
rätt väg eller inte. Genom att ta fram tydliga mål, se till att de är mätbara och följa upp 
så skapas det förutsättningar för individen att nå de högt uppsatta målen. Engagemang 
för målet i sig är även det viktigt och det höjs av individens self-efficacy, övertygelse 
om att målen går att nå (Locke & Latham, 2006). 
 
Finns det engagemang bland personalen på ett företag och en vilja att arbeta 
tillsammans mot ett mål är möjligheten större att nå dit. Vägen mot målen kan vara nog 
så viktig som målet i sig. Det är möjligt att motivationsfaktorer relaterar till olika typer 
av transfer på olika sätt. Även att motivation har ett stort inflytande på människans 
drivkraft. Faktorer som beskriver interna drivkrafter kan på en teoretisk nivå stödja de 
tillstånd som behövs för att transfer (överföring av kunskaper från ett sammanhang till 
ett annat) ska ske (Pugh & Bergin, 2006). Motivation och inre drivkraft att utvecklas är 
en av nyckelingredienserna om en chef kommer att fullfölja målen. Chefen kan vara 
mer benägen att uppleva ett kontinuerligt självutvecklingsbeteende när det upplevs att 
det finns resurser inom organisationen. När en strategi implementeras så behövs fulla 
resurser för att nå målet, det behövs effektivitet men det bör inte ske på bekostnad av 
resurserna som behövs för att nå framgång. De viktigaste resurserna är bland annat 
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teknologi, en direkt övervakande ledarskapsstil och sociala nätverk (Reichard & 
Johnson, 2011). 
 
Ledarskap i sig är komplicerat. Det är svårt att ge säkra svar på vilka tydliga, konkreta 
egenskaper som måste finnas. Det finns delar som visat sig vara mer fördelaktiga än 
andra men det finns sannolikt otaligt många olika ledarstilar och typer av ledare. Det är 
en fördel om ledaren är bra på att medvetet läsa av situationer och anpassa sitt beteende 
och sina strategier efter det (Nyberg, 2009).  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vilka behov av kompetensutveckling 
sektionschefer på ett stort svenskt företag har samt vilka strategier företaget kan 
använda för att identifiera behoven och stötta sektionscheferna i sin utveckling. Målet 
var att förstå vilken kompetensutveckling deltagarna ansåg att det fanns ett behov av 
och vad som påverkar motivationen att utvecklas inom sitt arbetsområde.  
 
 

Metod 
 
Företaget 
LKAB (Luossavaara-Kirunavaara AB) är ett av Sveriges äldsta industriföretag och är 
helägt av svenska staten. Bolaget bildades 1890 och har varit en viktig del i svensk 
exportindustri och industriella utveckling. Företaget utvinner järnmalm och bedriver 
gruvverksamhet i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Bolaget har drygt 4100 
anställda.  2010 redovisade företaget en vinst på 12,3 miljarder. LKAB har en 
ledarskapsutbildning för dem som blir förstanivåchefer. Företaget har en målsättning 
att genomföra fem utbildningsdagar per år för alla medarbetare. (Årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning 2010).  
 
Undersökningsdeltagare 
Uppsatsen riktade sig mot ett specifikt företag, LKAB, och därför kontaktades 
anställda på detta företag som var sektionschefer eller avdelningschefer. Företaget 
skickade ut en förfrågan via mail till ett urval av sektionschefer och avdelningschefer i 
Malmberget där studien i korta drag beskrevs och de fick frågan om de kunde ställa 
upp på intervju. De personer som tillfrågades var handplockade utifrån sannolikheten 
att de kunde ge bra information och ha mycket att tillföra. Orsaken att även 
avdelningschefer tillfrågades var för att få ytterligare ett perspektiv på 
kompetensutveckling då de är ansvariga för sektionschefernas kompetensutveckling. 
Tio personer fick förfrågan om deltagande men endast fem hade möjligheten på grund 
av den begränsade tidsperioden som fanns till förfogande för intervjuerna. De fem som 
svarade var två avdelningschefer och tre sektionschefer, sektionschefen med minst 
erfarenhet hade haft sin arbetsroll i två månader och den med mest erfarenhet i elva år. 
Deltagarna hade blandad erfarenhet inom och utanför företaget med olika positioner 
bakom sig. Deltagarna var tre män och två kvinnor i åldrarna 33-60 år. 
 
Procedur 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, en intervjuguide fanns med ett 
antal förutbestämda frågor, som genomfördes i en liten konferenslokal på företaget. De 
fem intervjudeltagarna bokades in efter egna önskemål om dag och tid, max en intervju 
per dag. Intervjuerna spelades in och transkriberades efter hand som de genomfördes. 



	  10	  

Studien tog hänsyn till forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002). 
Deltagarna informerades i förväg om syftet och att intervjun skulle spelas in. De fick 
även information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta intervjun, avstå från att besvara frågor om så önskades, att konfidentialitet 
rådde samt att informationen endast skulle komma att användas i forskningssyfte. Efter 
transkriberingen raderades inspelningarna.    
 
Varje enskild intervju tog i snitt 60 minuter att genomföra. Intervjuguiden bestod av ett 
antal bakgrundsfrågor som exempelvis ”Hur länge har du arbetat som chef”, och ett 
flertal övergripande frågor utifrån tre förutbestämda teman (förutsättningar, 
förväntningar och utveckling av kompetens), med utrymme för följdfrågor. Exempel 
på övriga frågor var ”Vad innebär kompetensutveckling för dig?” och till 
avdelningscheferna ”Vad är det för ledaregenskaper du söker hos en sektionschef?”. 
 
Analys  
Analysmetoden som användes var tematisk analys (TA). Det innebär att data 
struktureras utifrån teman som kan vara bestämda i förväg (teoristyrd) eller utarbetas 
från det insamlade materialet (empiristyrd). Metoden rekommenderas som en 
introduktion till kvalitativa studier (Langemar, 2008). Data samlades in genom semi-
strukturerade intervjuer. Intervjuerna transkriberades och analyserades i syfte att 
upptäcka gemensamma teman. Analysen genomfördes utifrån både teoristyrd och 
empiristyrd TA, tre teman bestämdes i förväg, dessa var förutsättningar, förväntningar 
och utveckling av kompetens. Orsaken till att just dessa teman förutbestämdes blev i 
och med litteraturgenomgången, de var teoristyrda. Dessa teman stämde överens med 
den ursprungliga uppsatstanken. Materialet lästes igenom flera gånger och nyckelord 
antecknades. Ytterligare två teman kom fram när intervjuerna genomförts, 
transkriberats och lästs igenom flera gånger. Dessa var mentor och målsättning genom 
individuella utvecklingsplaner. Resultatet delades in utifrån dessa teman för att skapa 
tydlighet. Med de fem indelningarna i åtanke lästes materialet igenom igen och 
representativa citat valdes ut. Intervjuguiden utformades med tre förutbestämda teman i 
åtanke med utrymme för ytterligare teman vid analysen. Analysen genomfördes 
efterhand som intervjuerna transkriberades då dessa var utspridda på flera dagar.  
 
 

Resultat 
 

Syftet med studien var att ta reda på vilka behov av kompetensutveckling 
sektionschefer på LKAB har samt vilka strategier företaget kan använda för att 
identifiera behoven och stötta sektionscheferna i sin utveckling. Resultatet bestod av 
fem teman där de första tre består av förutsättningar, förväntningar och utveckling av 
kompetens. Det första identifierar vilka förutsättningar sektionscheferna har när de går 
in i sin arbetsroll. Vilka kompetenser de bär med sig vilket tydliggör vilken grund de 
står på som företaget kan bygga vidare på. Temat förväntningar identifierar vad 
deltagarna förväntar sig av företaget i form av möjligheter till utveckling. Avsikten var 
att ge företaget en större kunskap om vad som förväntades av dem som arbetsgivare. 
Det tredje temat, utveckling av kompetens beskriver vad kompetensutveckling är för 
deltagarna samt vilka behov av kompetensutveckling de anser sig ha. Till sist, de två 
temana som behandlar mentorskap och målsättning genom individuella 
utvecklingsplaner är två strategier som framförallt framkom under intervjuerna som 
företaget kan använda sig av för att stötta sektionscheferna i sin utveckling.  
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Sammanfattningsvis så är resultatet uppbyggt utifrån vilka kompetenser sektionschefer 
har när de börjar, vad de förväntar sig av företaget i form av utbildning och utveckling 
och vilka behov av kompetensutveckling de anser sig ha. Resultatet avslutas med att 
identifiera två strategier som företaget kan använda sig av för att stötta 
sektionscheferna i sin utveckling.  
 
Förutsättningar 
Det framkom att alla sektionschefer på företaget har en viss grundkompetens som det 
sedan byggs vidare på i form av kompetensutveckling. Har alla sektionschefer liknande 
grundkompetens blir det enklare att ta fram utbildningar som de kan ha nytta av. 
Därför är de förutsättningar som individerna har när de går in i arbetsrollen viktig för 
deras framtida behov av kompetensutveckling. 
 
Avdelningscheferna berättade att de ansvarar för rekryteringen av sektionschefer som 
de anser passar in i teamet och har de egenskaper och förutsättningar som 
avdelningscheferna/företaget anser viktiga. Grundkompetensen måste finnas, det gäller 
att få rätt person på rätt position. Några viktiga delar vid rekryteringen att ta hänsyn till 
var bland annat utbildning i form av eftergymnasial utbildning, samt tidigare erfarenhet 
av att arbeta med människor antingen som chef eller ledare av något slag. Efter att de 
kraven är uppfyllda så går avdelningscheferna efter hur de anser att en ledare ska vara, 
vilka personliga egenskaper som har de ledaregenskaper som krävs. Rätt bakgrund, rätt 
ledaregenskaper, kompetens, bredd och förmåga att leda människor kan man 
sammanfatta är vad som eftersöks vid rekryteringen. Det är chefen, rekryteraren som 
avgör om det finns potential och väljer ut en person som passar in på de behov som 
organisationen har.  
 
Avdelningschefen Eva tittade bland annat efter engagemang och ett inre driv att orka ta 
tag i och driva verksamheten framåt. Det måste finnas en förmåga att leda, samarbeta 
och utveckla sina medarbetare, då en sektionschef oftast har många underställda. ”Se 
de människor man tror har de här egenskaperna och se vilken potential de kanske har 
också och se ett steg längre” beskrev Eva sina tankegångar vid rekrytering. Det är en 
subjektiv process där rekryterare har olika referensramar och väljer olika personer. Den 
andra avdelningschefen, Anita, beskrev att det finns chefer under henne som hon inte 
varit med och rekryterat men att det nästan alla gånger fungerar alldeles utmärkt men 
det är någon annan som valt dem och att hon kanske hade rekryterat någon annan 
istället. ”Det är subjektivt så är det… det är ju den som väljer att rekrytera en som gör 
bedömningen.”  
 
De intervjuade var alla överens om att ledarskap handlar mycket om individuella 
förutsättningar och alla är inte stöpta i samma form. Det fanns en stor spridning bland 
deltagarnas tidigare erfarenheter, alla hade inte genomfört företagets 
produktionschefsprogram utan vissa hade rekryterats direkt utifrån till den positionen 
de hade. Produktionschefsprogrammet innehåller bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö 
och krishantering. Det är första steget och den väg majoriteten av produktionscheferna 
har gått, därefter har vissa gått vidare till att bli sektionschefer.  
 
Genom intervjuerna framkom det att produktionschefsprogrammet ansågs av alla som 
en stabil och bra grund att stå på tillsammans med några års erfarenhet av att arbeta 
som produktionschef inför att ta nästa steg till sektionschef. Eva, som arbetar som 
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avdelningschef, har själv inte genomgått programmet och sa att hon nu med facit i 
hand kände att hon borde efterfrågat att få gå det när hon var ny som sektionschef.  
 

”Så jag fick ju inte med mig hela det här paketet som är i 
produktionschefsprogrammet. Man kan ta reda på det ändå naturligtvis men det 
är ju så mycket jobbigare när man hela tiden måste kolla upp allting själv. Man 
får det serverat i och med utbildningen.”  

 
Efter produktionschefsprogrammet är det upp till individen att söka sig kurser som 
fördjupar kunskaperna inom områden som krishantering, arbetsrätt och ledarskap som 
exempel. Rune och Rolf, båda sektionschefer sedan många år, ansåg att det inte var en 
lösning att hålla ytterligare utbildningsprogram för framtida sektionschefer utan det 
kommer med tiden. Som ny är det många hinder men med stöd från kollegor och 
erfarenhet så växer man in i sin roll. 
 
Förväntningar 
Det framkom att den anställde ger uttryck för att veta vad den själv har för behov av 
utveckling och hur den vill bli stöttad i detta. Företaget behöver bli tydligare på vad 
som förväntas av den anställde i sin roll som sektionschef. Det är viktigt att 
sektionschefen har information om sina ansvarsområden och om vad det innebär att 
vara en representant för företaget. Rolf beskrev att han upplever att alla inte riktigt har 
förstått det och att det behövs tydligare information ifrån företagets sida.  
 

”… men det måste man förstå att med det här jobbet så ingår det saker som jag 
måste göra för det är för företagets bästa. Kanske inte för mitt eller för gruppens 
men de här besluten är fattade och då måste de genomföras”. 

 
Synen på ledarskapet i företaget har förändrats till det bättre enligt Anita. Hon anser att 
organisationen idag är mer lyhörd och det sker mer diskussioner kring kompetens och 
hur de ska satsa på ledare. Sektionscheferna har dock hamnat lite i skymundan och det 
finns inget tydligt förhållningssätt till dem enligt avdelningscheferna. Det skulle 
behövas tydligare riktlinjer för hur de ska ta tillvara på deras kompetens och förmåga 
att utvecklas och matcha fram dem med potential att klättra högre upp i kedjan. Anita 
säger att hon skulle vilja se någon typ av ledarskapsträning där man går ett steg längre 
och ”höjer taket” så att chefer på lägre nivåer kommer högre i sitt tänkande och får öva 
på strategier och affärstänkande som kan komma till användning vid högre positioner 
inom företaget.  
 
Överlag bland deltagarna så påpekade de att företaget inte håller tillbaka någon utan 
det finns ett smörgåsbord av utbildningar att söka och gå om bara individen själv vill 
det. Det var generellt enbart positiva ord om hur företaget inte hindrade någon från att 
genomgå kompetensutveckling, kunde individen motivera varför det behövdes så 
gjorde företaget vad det kunde för att stötta. Det hänger mycket på individen och att 
den har ett inre driv och en vilja att utvecklas och bli bättre. Det som togs upp från en 
avdelningschef var avsaknaden av kurser för de högre tjänstemännen inom företaget. 
Hon påpekade dock att det var möjligt att söka utbildningar utanför företaget och att 
om hon ville gå en högre ledarskapsutbildning så fick hon stöd ifrån företaget för att 
genomföra den.  
 
 



	  13	  

Utveckling av kompetens 
Deltagarna föredrog en blandning mellan teori och praktik som ger både erfarenhet och 
förberedelse inför vardagliga situationer. Det leder till att deltagarna får olika verktyg 
men enligt en av de intervjuade så saknades kopplingen till hur de skulle användas i 
verkligheten. Det var svårt att föra över kunskaperna till verkligheten. Rickard sa att 
”man använder det säkert men det känns som att man kanske inte använder det” och att 
repetition av kunskaperna kan behövas efter några år. Rune och Rolf var mer inne på 
linjen att det inte är i skolbänken som de nya lär sig hur man blir en bra sektionschef 
utan det är ute i verksamheten. Anita ansåg att det var bra med en kombination av 
kurser och praktik och sa att: 
 

”Det finns en övertro ibland på lösandet av kurser, att det skulle vara det enda 
som är kompetensutvecklande, jag skulle vilja säga att det som är mest 
kompetensutvecklande det är ju det man lär sig i nya jobb” 

 
Det gäller att vara ute och se och jobba med sina medarbetare, prata med sina kollegor 
och byta erfarenheter. Som ny kan man lära sig mycket av de situationer man är med i. 
Det finns alltid hinder i början och det tar olika lång tid för olika personer att bli varm i 
kläderna. 
 
Definitioner på vad kompetensutveckling innebar för de intervjuade var bland annat 
från sektionschefen Rickard: ”allt som får en att kunna utföra sitt jobb på ett bättre 
sätt” och från avdelningschefen Anita: ”utveckling i jobbet, eller ja, utveckling skulle 
jag vilja säga. Både som person och kunskapsmässigt”. 
 
En vanlig kompetensutveckling bland cheferna var att genomgå kursen 
situationsanpassat ledarskap. På ett sätt kan det ses som en fortsättning på företagets 
chefsprogram, en fördjupning och påbyggnad på ledarskapsutvecklingen hos deras 
chefer. Flera av de intervjuade hade gått kursen och ansåg att de hade haft nytta av den. 
Flera påpekade just att det var viktigt att anpassa sitt ledarskap efter sina medarbetare 
och vara flexibel i sitt ledarskap. Alla går inte att leda på samma sätt, alla har olika 
behov och det är upp till chefen att känna efter vad som passar bäst. Det är viktigt att 
möta medarbetaren där han/hon befinner sig och utgå ifrån det. Företaget har fokuserat 
på att införa situationsanpassat ledarskap för att bli mer flexibelt och uppnå ett gott 
ledarskap.  
 
Andra sätt som enligt deltagarna leder till kompetensutveckling är studiebesök på 
andra företag men även inom det egna företaget på andra avdelningar. Utbyte av 
erfarenheter mellan chefer själva ansågs även det vara ett sätt att få fler verktyg och 
kunskaper om hur man kan handskas med olika situationer. Att utvecklas genom att 
delta i nätverk framfördes som en framgångsfaktor för att utvecklas. 
 
Företaget har även ett antal kravutbildningar som alla anställda ska genomföra med 
specifika kurser för olika yrkesroller. Något som genomsyrar hela verksamheten är ett 
stort fokus på att säkerhet alltid går i första hand.   

 
Mentor 
Gemensamt för de fem deltagarna var att alla tog upp mentorer som en möjlig hjälp för 
de nya sektionscheferna. Att ha möjlighet att gå bredvid en erfaren sektionschef för att 
lära sig det vardagliga och alla rutiner samt ha någon att bolla svårigheter, tankar och 
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idéer med. De två sektionscheferna som hade jobbat längst och som närmade sig 
pensionen ansåg, att skolbänken inte var en lösning på problemet med att få de nya 
sektionscheferna att komma in i sin roll snabbare, utan det var hinder i början. Dessa 
hinder trodde de kunde minimeras genom att ha en mentor att få stöd från.  
 
Genom att själv fråga, ta kontakt och prova på så lär de nya sig istället och 
överkommer hindren. Det tar ett tag att bli bekväm i sin nya arbetsroll men det finns 
stöd från kollegor att få. Erbjöds det stöd i form av att alla nya fick en egen mentor att 
luta sig mot när behov fanns är det möjligt att eliminera många känslor av hinder hos 
de nya. Genom att ha någon utsedd person att vända sig till med frågor och använda 
som bollplank kan många stärkas i sin egen yrkesroll och dessutom på så vis börja 
bygga sitt eget nätverk av kontakter. Rolf uttryckte behovet av att ha en mentor som:  
 

”Det tror jag är bra. Att man har någon att bolla med och kan prata med. Dela 
frågor och erfarenheter sinsemellan. Det är ju också ett sätt att utveckla sig på, 
känner man sig osäker kan man alltid prata med nån.” 
 
”För det är ju bra när man byter att den som avgår från jobbet finns kvar i 
företaget för då ställer de oftast upp, för det är väldigt mycket sådana här 
praktiska frågor som man fastnar i första tiden.” 

 
Avdelningschefen Eva uttryckte att det var viktigt med överlämnandet mellan den förra 
och den nya sektionschefen och att det då kan skapas en slags mentor relation. Det kan 
vara ett sätt att enkelt ge de nya en mentor som har kunskaper om arbetet på 
avdelningen. 
 
Målsättning genom individuella utvecklingsplaner 
Det andra temat som kom fram vid analysen av intervjuerna var vikten av att sätta mål, 
både för verksamheten och för individen. Företaget har mål och visioner för den 
övergripande verksamheten och därefter har varje avdelning sina egna mål. Genom att 
ha gemensamma mål som man arbetar tillsammans med i teamet med bidrar det till en 
stark känsla av samhörighet och hjälper till att motivera de anställda. Det är upp till 
chefen att se både kortsiktigt och långsiktigt på verksamheten.  
 
När det gäller kurser är det mestadels individuellt anpassat, vad behöver individen för 
att utvecklas. Deltagarna påpekade att de upplevde att det var motiverande att ha 
individuella utvecklingsplaner och mål att jobba mot. Egna mål att jobba mot som 
leder till att upplevda kunskapsluckor fylls. Företaget har idag inte genomfört 
utvecklingssamtalet med både långsiktiga och kortsiktiga mål, som ett årlig 
förekommande samtal mellan chef och medarbetare. Sektionschefen Rickard sa att han 
och hans chef ännu inte skapat en utvecklingsplan för honom:  
 

”tror det är dåligt med det på företaget, kan hända att det är någon som kör det 
men jag har ingen. Och har inte gjort någon med mina närmsta heller. Men det är 
en bra grej tror jag”  

 
För de som har utvecklingssamtal och sätter upp mål för det närmaste året och i vissa 
fall även för de kommande fem åren fastställs en utvecklingsplan. Det framkom i 
intervjuerna att det behövdes både kortsiktiga och långsiktiga mål. Rolf uttryckte 
vikten av målsättning på följande sätt: 
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”Det är viktigt att sätta upp mål för individen och verksamheten. För kan vi ha 
gemensamma mål och jobba mot… att man är tydlig så att säga och erbjuder 
stöd, tröst och hjälp om de behöver det för att nå sitt mål.” 

 
Att planera sin utbildning och utveckling över en längre tid kan underlätta eftersom det 
enligt de som intervjuades inte är så enkelt att vara borta då jobb hopar sig. Kan 
dessutom kurserna anpassas så att de delas upp på längre tid med kortare tillfällen där 
deltagarna inte behöver vara borta hela dagar ifrån jobbet skulle det leda till att 
deltagarna gick fler utbildningar.  
 
Förutom de olika kravutbildningarna som fanns ansåg de att det var upp till individen 
om den ville utbilda sig vidare eller inte. Intresse av att göra karriär finns inte hos alla 
och genom utvecklingssamtal kan dessa individer uppmärksammas och framföra sin 
önskan om att inte genomföra annat än kravutbildningar. Fokus ska ligga på individen. 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vilka behov av kompetensutveckling 
sektionschefer på ett stort svenskt företag har samt vilka strategier företaget kan 
använda för att identifiera behoven och stötta sektionscheferna i sin utveckling. Målet 
var att förstå vilken kompetensutveckling deltagarna ansåg att det fanns ett behov av 
och vad som påverkar motivationen att utvecklas inom sitt arbetsområde.  
 
Det är svårt att fastställa ett tydligt svar på vilka behov sektionscheferna generellt har 
då det tycks vara väldigt individuellt. Det framkom att det är viktigt att se till att alla 
som rekryteras som chefer får genomgå produktionschefsprogrammet eller plocka ihop 
de delar som saknas. Dessutom behöver de komma ut och se verksamheten och precis 
som Fränkel (2003) säger så är en blandning mellan formell och informell 
kompetensutbildning att föredra och det är det som deltagarna anser sig ha behov av. 
Det innebär att både kurser och lärande i det dagliga arbetet bidrar till att de anställda 
får både praktisk och teoretisk kunskap och samtidigt lär känna verksamheten bättre, 
vilket gynnar företaget. Att enbart placera sektionscheferna i skolbänken för att på så 
vis eliminera de hinder som kan uppkomma i det dagliga arbetet var enligt två av 
sektionscheferna inte en lösning vilket även stöds av Fränkel. Sektionscheferna 
behöver både lära sig verksamheten och ge sig ut och utöka sitt nätverk bland sina 
kollegor och på så vis få en bredare erfarenhet. Det är till fördel för företaget att dess 
chefer känner verksamheten ut och innan. Sker det enbart formella 
utvecklingssatsningar kan det leda till att fokus tas från verksamheten och 
sektionscheferna saknar en koppling till det dagliga arbetet. Med andra ord finns det 
behov av både individanpassad formell och informell utveckling av sektionscheferna.  
 
En deltagare poängterade i intervjun att hon med facit i hand borde ha genomgått 
produktionschefsutbildningen. Hon och de andra ansåg att det underlättar om alla har 
samma grund att stå på, samma förutsättningar, och den grunden kan man sedan 
fortsätta bygga på. Behovet hos sektionscheferna ligger i att ha en stabil grund att stå 
på. Denna grund kan man skapa med hjälp av den formella kompetensutvecklingen. 
Alla har inte samma behov av kurser så det är bättre för individen om utbildningen 
skräddarsys efter de behov som individen har. Detta är i linje med Nokes (2009) som 
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påpekar att möjligheterna till att finna en koppling mellan utvecklingssituationen och 
det dagliga arbetet för kunskapsöverföringen. De verktyg och kunskaper som individen 
får genom utbildningen/utvecklingen behöver ett tydligt syfte som berör just den 
yrkesroll personen i fråga har. Då kan kunskaperna komma till användning omgående 
istället för att som en av intervjupersonerna uttryckte att det inte känns som om att man 
har någon användning för dem. Annars finns det risk att företaget inte får ut någonting 
i form av ökad kompetens hos medarbetarna.  
 
Utveckling behöver upplevas intressant och motiverande så att individen klarar av att 
nå organisationens och individens egna mål. Både deltagarna och Locke & Latham 
(2006) är överens om att målsättning och feedback är en viktig del av individens 
kompetensutveckling. Motivation tycks även vara viktigt för att skapa en god 
organisation där chefer kan inspirera medarbetarna och alla kan jobba tillsammans för 
att uppfylla organisationens mål. Saknas en gemensam målsättning kan det tänkas vara 
svårt för verksamheten att gå framåt, det verkar dock inte vara ett problem för 
företaget, det är de individuella målsättningarna som behövs införas för att stärka 
medarbetarna och ge dem någonting att sträva mot, eller jobba för att behålla den nivån 
de har.  
 
Ledarskap är komplicerat och som Nyberg (2009) säger så är det en fördel om ledaren 
är bra på att läsa av situationer och anpassa sitt ledarskap. Företaget har satsat på 
situationsanpassat ledarskap för att göra organisationen mer flexibel och på så sätt 
bidra till den kollektiva ledarskapsutvecklingen. Day (2001) poängterar att det behövs 
både satsningar på individen och kollektivet för att organisationen ska gå framåt och 
skapa en bredare, sammankopplad strategi. Detta har företaget genomfört i och med 
satsningen på att alla chefer ska ha genomgått situationsanpassat ledarskap. Företaget 
har på så sätt visat vilken typ av ledarskap de förväntar sig av sina chefer, att ha en 
tydlig linje inom organisationen skapar trygghet och cheferna vet vad som förväntas av 
dem.  
 
Reichard och Johnson (2011) säger att individer kan stärkas i sin arbetsroll genom att 
få lära sig det från någon med mer rutin, så framkom det att deltagarna såg ett behov 
hos nya sektionschefer att ha en mentor. Det var en strategi som de ansåg att företaget 
borde införa. För nya fanns ett behov att ha någon som de kan luta sig mot och få råd 
och stöd av som fortfarande minns hur det var som ny och kan ge trygghet i 
arbetsrollen. På så vis kan de stärkas i sin arbetsroll och snabbare bli varma i kläderna. 
Har man inte en mentor, och på så vis låta individen klara sig själv kan leda till 
osäkerhet och att individen tvivlar på sin egen förmåga om för många oklarheter och 
hinder dyker upp.  
 
Att ha en möjlighet att lära sig det vardagliga arbetet från någon med större erfarenhet 
säger Reichard och Johnson (2011) är ett beteende som leder till effektiv 
självutveckling, och att ha en mentor är att lära sig av andra. Det tycks finnas behov av 
att företaget inför en policy för de som får agera mentorer att de inte ska ta över eller 
agera stödhjul utan finnas där om det behövs, finns det inget behov hos individen så 
ska mentorn ta ett steg tillbaka. Att det finns någon att vända sig till med frågor och 
funderingar kan oftast räcka. Dessutom att vara en del i ett team, kan också ses som en 
del i självutveckling då det också innebär att man lär av varandra. Detta lärande sker 
informellt och sker utan större ansträngning från individen.  
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I enlighet med Locke och Latham (2006) framkom i denna studie att individen behöver 
sätta upp mål för sin egen utveckling samt få feedback. En möjlig strategi som 
företaget kan införa är årliga systematiska målsamtal där individuella mål sätts för den 
anställde. Detta bidrar till att öka motivationen och det i sin tur kopplar till 
målsättningsteorin där en av de viktigaste delarna bland annat var feedback. Individen 
behöver feedback för att följa sin utveckling och få stöd om det uppstår någon form av 
hinder. Har den anställde regelbundna samtal med sin chef som återkopplar och 
stämmer av under året hur det går, kan problem snabbt upptäckas och lösas. Det är 
viktigt att målen följs upp och mäts för att syftet med målen ska uppnås. Eventuellt 
behöver de justeras för att möta de nya förutsättningarna. En långsiktig plan gör att 
utbildningar kan planeras in i god tid för att säkerställa att de genomförs utan att ta för 
mycket tid från det dagliga arbetet. Vidareutbildning och utveckling behövs för att 
repetera vissa kunskaper, för att få nya djupare kunskaper och om viljan finns nå högre 
positioner inom företaget.  
 
I enlighet med Locke och Latham (2006) så framkom det i denna studie behovet av att 
införa individuella utvecklingsplaner, som innehåller vad just den individen behöver 
stärka upp i sin kompetens samt en notering om det finns intresse att gå vidare i 
karriären. Det är inte alla som är intresserade av att göra karriär. Genom målsamtalen 
har företaget identifierat potentiella ledarämnen och kan utifrån den informationen 
bygga vidare på den individens utvecklingsplan. Tyngdpunkten ligger på vad individen 
behöver, inte vad kollektivets behov är och det poängterar även Locke och Latham 
(2006). Genom att ha potentiella ledarämnen på tillväxt så finns möjligheten för 
företaget att inte börja på noll varje gång en chefsposition blir ledig. Dessutom så 
påverkas inte motivationen negativt eftersom individen uppmärksammas av företaget 
enligt rättviseteorin som Statt (2004) tar upp. Individens kan tänkas uppleva att deras 
arbetsinsats belönas i och med att företaget visar intresse. Möjligheten med att inte ta 
vara på kompetens inom företag och individer som är intresserade av att göra karriär är 
att dessa individer väljer att säga upp sig. En möjlig lösning är att upprätta en 
resursbank över identifierade potentiella ledare som i väntan på en ledig tjänst kan 
genomgå utvecklingsinsatser så att de upplever att företaget har intresse och vill satsa 
på dem.  
 
Metoddiskussion 
Analysmetoden valdes för att tematisk analys upplevdes passa bra för den kvalitativa 
studie som skulle genomföras. Valet föll på att anpassa analysmetoden genom att ha 
både förutbestämda teman där data ordnades under och plats för teman som uppkom 
utifrån materialet. Det gjordes för att inte låsa resultatet på förhand. Langemar (2008) 
skriver att enligt TA ska även all analys genomföras när allt material samlats in. Redan 
efter att första intervjun transkriberats påbörjades istället analysen då intervjuerna låg 
utspridda över två veckors tid. Om detta påverkat analysen är svårt att svara på men det 
är möjligt eftersom analysen inte genomfördes ”vågrätt”. Passformen på de olika 
temana kunde ha blivit mer optimala om analysen gjorts regelrätt. Det gjordes ett 
försök att göra de olika temana beskrivande och konkreta för att få tydlighet.  
 
Valet av TA istället för grundad teori (GT) ligger i att den senare är en mer avancerad 
och komplicerad metod. Det sker en grundligare och mer djupgående bearbetning av 
materialet. Eftersom det är en mer komplicerad metod än TA och är mer empiristyrd så 
valdes den bort för att det redan fanns en klar frågeställning (Langemar, 2008).  
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Enligt Langemar (2008) passar TA bra att använda vid analys av intervjuer då det 
skapar struktur i materialet. Intervju är en vanlig kvalitativ datainsamlingsmetod och 
orsaken till att intervju användes var för att komma åt deltagarnas upplevda behov av 
kompetensutveckling. Det var människornas upplevelser, åsikter, reflektioner och 
framtidsplaner som eftersöktes. Därför valdes intervju för att kunna identifiera 
upplevelser och ge deltagarna tid att tänka och svara på följdfrågor om det behövdes.  
 
Validitet 
Utifrån kvalitativ generaliserbarhet när det kommer till urvalet för att ge ett så 
uttömmande och täckande resultat som möjligt har de deltagare som valdes ut kunnat 
bidra till detta (Langemar, 2008). Det var deltagare med olika erfarenhet och 
bakgrunder samt både sektionschefer och deras chefer som ger en bredare bild av 
behoven. Alla deltagare, även avdelningscheferna hade erfarenhet av att arbeta som 
sektionschef och hade därmed de kvaliteter som eftersöktes för att kunna bidra med 
upplevelser. Langemar (2008) skriver att resultatet även ska vara meningsfullt och 
användbart vilket innebär att själva syftet med studien ska vara uppfyllt. Syftet gick ut 
på att ta reda på vilka behov av kompetensutveckling sektionschefer på ett stort svenskt 
företag har samt vilka strategier företaget kan använda för att identifiera behoven och 
stötta sektionscheferna i sin utveckling. Målet var att förstå vilken 
kompetensutveckling deltagarna ansåg att det fanns ett behov av och vad som påverkar 
motivationen att utvecklas inom sitt arbetsområde. Enligt deltagarna så var det genom 
att blanda teori och praktik och att bland annat införa individuella utvecklingsplaner 
som företaget kunde stötta sektionscheferna. Således har syftet med studien uppfyllts 
då en djupare förståelse för behoven har uppnåtts.  
 
Intervjuguiden utvecklades innan intervjuerna tog plats och lämnade utrymme för 
följdfrågor, samma intervjuguide användes både till sektionschefer och 
avdelningschefer men följdfrågorna skiljde sig åt då grupperna gav olika svar. 
Eftersom det genomfördes endast fem intervjuer användes samma intervjuguide med 
fokus på olika följdfrågor. Avdelningscheferna fick andra följdfrågor än 
sektionscheferna för att få en annan synvinkel på sektionschefernas utveckling.  
 
Slutsatser och framtida forskning 
Slutsatser är att resultatet av studien visar att det finns behov av beskrivningar på vilket 
ansvar och befogenheter en sektionschef har. Detta kan undanröja många hinder 
eftersom individen då vet vilka ramar den har att röra sig inom. En möjlighet för att ge 
alla sektionschefer samma grund, även de som rekryterats externt, är att erbjuda dem 
att genomgå det befintliga produktionschefsprogrammet. Ett annat alternativ är att 
skräddarsy ett individuellt chefsprogram utifrån individens behov. Resultatet visade 
även på att det fanns ett behov hos de nya sektionscheferna av en mentor som kan ge 
den en ökad av trygghet i sin nya chefsroll.  
 
Förslag på vidare forskning är att genomföra en liknande intervjuundersökning med 
avdelningschefer och ta reda på vilka behov de har och hur företaget kan stödja dem i 
sin utveckling. På sektionschefsnivå föreslås att det genomförs enkätundersökningar 
och djupare riktade intervjuer för att få ut mer information om vilka behov de har av 
kompetensutveckling.  
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