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samarbete i frågan. En teoretisk bakgrund beskriver forskningsområdet.  Frågeställningar 
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Förord 
 
Kompetens är en viktig resurs i arbetslivet. Utifrån position och erfarenhet ses det olika på 

vad som är viktig kompetens för den specifika arbetsuppgiften. Hur ska kompetens utvecklas, 

ska den utvecklas eller sker kompetensutveckling dagligen omedvetet under det att 

arbetsuppgifterna utförs. Hur vi ser på kompetensutveckling har betydelse för hur vi ser på 

oss själva och vårt samspel med andra inom vårt yrkesområde.  

Författarna Anna Pettersson & Jonny Berzelius har tillsammans en bred yrkeserfarenhet av 

skilda slag. Anna har arbetat både i privat och i offentlig sektor. Jonny har bland annat lång 

erfarenhet av eget företagande. Detta har varit en tillgång i uppsatsskrivandet. Egna 

erfarenheter ifrån kompetensutveckling är:  

Anna har arbetat som assistent i ett utvecklingsprojekt på ett stort tillverkningsföretag där ca 

600 personer skulle ha olika vidareutbildningar.  

Jonny har som egen företagare perspektivet utifrån det lilla företagets syn på 

kompetensutveckling. 

 

Vi vill tacka våra familjer som stått ut med och stöttat oss under vårt arbete med uppsatsen. 

Tack till vår handledare Lars Ryhammar och våra kurskamrater som givit oss stöd och 

uppmuntran. 

Sist men inte minst ett riktigt stort tack till våra intervjupersoner som ställde upp och därmed 

gjort denna undersökning och uppsats möjlig. 
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1. Inledning 

Vi har intresserat oss för kompetensutveckling och hur man ser på detta inom Byggsektorn. 

Denna komplexa bransch har många olika aktörer till exempel intresseorganisationer, 

byggentreprenörer, olika hantverkare med mera. Anledningen till detta intresseområde är 

flera, exempelvis att få förståelse för hur man kan se på kompetensutveckling utifrån olika 

perspektiv. Synen på kompetensutveckling ändras utifrån det egna perspektivet. Det är vår tro 

att målet med kompetensutveckling starkt ändras om man sitter i en ledningsfunktion kontra 

om man är hantverkare. Frågor som vi utgick ifrån: Hur ser olika aktörer inom byggsektorn på 

kompetensutveckling.  Vad läggs i begreppet kompetensutveckling och vad anses som 

relevant att satsa på i utvecklingsarbetet. 

 Studien bottnar i vårt intresse för kompetens och utvecklingsarbete i arbetslivet och tar 

avstamp i rapporten Skärpning Gubbar! (SOU 2002:115). I framtiden kommer större 

tyngdpunkt att läggas på kunskap. Det är viktigt för både individer och organisationer att 

hänga med i utvecklingen av nya kunskaper gällande exempelvis olika tekniker och arbetssätt. 

Medarbetaren blir mer av kunskapsresurs än en fysisk resurs som utför rent praktiska 

arbetsuppgifter. Begrepps betydelse och tolkning är viktig för förståelsen individer emellan. 

Begrepp som tolkas olika av aktörer inom ett bestämt verksamhetsområde får konsekvenser 

för verksamheten. Ovanstående gäller byggsektorn i högsta grad.  

 Byggsektorn har av tradition varit ryggraden i svensk ekonomi gällande arbetstillfällen och 

ekonomi Sektorn har en komplicerad och hierarkisk uppbyggnad som kan försvåra 

utvecklingsarbetet (SOU 2002:115). Det pågår just nu mycket forskning och utveckling (FoU) 

omkring kompetensutveckling inom byggsektorn för att möta framtidens krav (Fi 2004:15). 

Bakgrunden kommer att presentera delar av den. Vårt intresse för kompetensutveckling 

vidareutvecklades till att skaffa kunskap om hur det arbetas med detta inom byggsektorn. 

Vidare undersöks hur några olika aktörer inom byggsektorn ser på och definierar 

kompetensutveckling. 

 Uppsatsens disposition är efter inledningen i stora drag enligt följande: Avsnitt två 

innehåller bakgrunden till vår undersökning. I avsnitt tre kommer problem, syfte och 

frågeställningar att presenteras. Hur vi gått tillväga i undersökningen behandlas i avsnitt fyra. 

Resultatet presenteras i avsnitt fem och diskussionen följer därpå i avsnitt sex. Längst bak i 

uppsatsen finns litteraturförteckning och bilagor. Vilka bilagor som medföljer framgår i text 

och innehållsförteckning. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Pedagogiken som vetenskaplig disciplin har till uppgift att systematiskt beskriva, förklara och 

förstå den pedagogiska praktik som finns och har funnits i samhället. Det pedagogiska 

problemområdet behandlar frågor om hur, varför och vilka värderingar, kunskaper och 

färdigheter som uppstår, etableras, upprätthålls, och förändras inom och emellan individer, 

grupper och generationer. Arbetslivspedagogik belyser hur olika kunskaps- och vetenskaps-

teoretiska utgångspunkter påverkar vuxnas lärande inom olika organisationstyper och i 

samhället i stort (ÖRU, Kurser & program 05/06). Ökad förståelse för de hinder och 

möjligheter för lärande i kunskaps- och kompetensintensiva verksamheter är ett av målen för 

arbetslivspedagogik. Genom att presentera litteratur om, forskning omkring och annan 

information rörande kompetensutveckling och byggsektorn kommer bakgrunden att beskriva 

forskningsområdet, relevanta begrepp och hur olika organisationer kan ha olika strategier för 

kompetensutveckling.  

 

2.1 Forskningsområdet 

Byggsektorn beräknas genomgå en stor förändringsfas. Det sägs i SOU 2002:115, att ett 

systematiskt återförande av kunskap inom byggsektorn bara förekommer i begränsad 

omfattning och: 

 
att den kunskap som finns är fragmenterad, svåråtkomlig och oöverblickbar. Samtidigt borde, med hänsyn 
till den snabba tekniska utvecklingen i byggandet, byggsektorn utgöra ett kunskapsintensivt område med 
ett fortlöpande behov av ny kunskap (SOU 2002:115, s 25). 
 

En delrapport från Byggkommittén (Fi 2004:15) ger förslag på ett utvecklingsprogram för en 

långsiktig förbättring av bygg, fastighets och anläggningssektorn. Hur sektorns attraktivitet, 

konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet skulle kunna vidareutvecklas, organiseras och 

genomföras. Denna skrift konstaterar också att byggsektorns vilja att utvecklas och förbättras 

idag är större än på många år och att det har hänt mycket sedan Statens Byggkommission i 

december 2002 lämnade sin rapport (SOU 2002:115). Det råder enighet inom byggsektorn att 

alla måste hjälpa till och bryta den negativa spiralen om byggsektorn skall kunna höja sin 

kompetens och produktivitet, minska antalet fel, sänka kostnaderna och utvecklas till ett 

attraktivt alternativ för morgondagens arbetskraft (Fi 2004:15). 



 

 

4 

De produkter och arbeten som levereras inom byggsektorn är komplexa. Olika entreprenörer 

skall under olika skeden av ett bygge lämna sitt bidrag till färdigställandet. Byggherrarna är 

av olika kategorier och de liksom entreprenören finns ofta i flera led, det vill säga kunders 

kunder. Naturligt blir att förståelsen och kommunikationen mellan de olika aktörerna och dess 

kunder brister emellanåt. Samarbetet försvåras dessutom av kortsiktighet, där lägsta 

kostnadsförslag ofta antas, och att tider och priser är pressade. Viktig kunskap går ofta 

förlorad då ledande aktörer lämnar projektet och nya träder in. Detta har som följd att aktörer 

som är aktiva i tidigare skeden missar viktiga erfarenheter. Denna brist på kunskapsöverföring 

är en av de största och viktigaste utmaningarna i utvecklingen av byggsektorn (Knauseder 

2004). 

 När det gäller yrkesarbetarna inom byggsektorn beskriver Statens Byggkommission (2002) 

kunskapsläget som följande: 

  
Jämfört med arbetsmarknaden i övrigt har anställda i byggsektorn generellt sett en lägre utbildningsnivå. 
Andelen med treårig gymnasieutbildning är densamma i byggsektorn som på arbetsmarknaden i övrigt. 
Längre utbildningar är däremot starkt underrepresenterade i byggsektorn. Endast ca 8 procent av de 
yrkesverksamma i byggsektorn har eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för 
arbetsmarknaden i sin helhet är ca 28 procent (SOU 2002:115, s 224). 

 

Vidare saknas utbildningar i byggteknik på många ingenjörs och arkitektutbildningar. 

Dessutom visar en undersökning som Centralorganisationen för arbetarrörelsens fackförbund 

(LO) låtit göra till Byggnadsarbetarnas fackförbund (Byggnads) kongress 2002, att LO-

medlemmar i byggsektorn får minst fortbildning på arbetstid av alla, med endast 0,3 dagar per 

medlem och år (SOU 2002:115). Den som är arbetslös kan erbjudas utbildningsmöjligheter 

genom Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Detta utrycks på följande vis: 

 

Sambandet mellan utbildning och arbetslöshet är väl känt. Ju kortare utbildning man har, desto större är 
risken att man skall råka ut för arbetslöshet. Därför är arbetsmarknadsutbildningen mycket betydelsefull. 
Den kan korrigera de brister i utbildning, som uppstått i tidigare led (SOU 2002:115, s 224).  

 

Utbildning på detta vis kommer dock ofta för sent och det är inte rimligt att 

arbetsmarknadsåtgärder skall vara den form av fortbildning som erbjuds stor del av 

byggsektorns arbetskraft. Kompetensutveckling för dessa yrkesarbetare består mestadels av 

erfarenheter och att lära av varandra (SOU 2002:115). 
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2.1.1 Byggsektorn 

Byggsektorn omfattar en rad olika branscher. Förutom byggherrar, det vill säga de som 

beställer en byggnation, räknas flera olika företag som producerar material och tjänster av 

många slag. Därutöver finns ett flertal intresseorganisationer. Som byggherre har man det 

största ansvaret att det som byggs svarar mot samhällets regler och avtal. Byggherren har 

därmed nyckelrollen när det gäller att leda produktionen för att undvika problem i 

byggprocessen och vid användandet av byggnadsverken (SOU 2002:115). Som aktörer räknas 

dessutom brukare, byggentreprenörer, konsulter och arkitekter. Likaså staten och 

kommunerna ingår i denna sektor. Enligt Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) är det 

arkitekt-, bygg-, fastighets-, glas-, måleri, plåt-, och VVS-näringarna som är kärnan i 

industrin. BYN som är ett partssammansatt organ består av representanter för både 

arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Först och främst verkar BYN för att det ska finnas 

kompetent arbetskraft inom byggsektorn. Framförallt att yrkesutbildningen skall hålla god 

kvalitet och handlägga de frågor som finns angivna inom yrkesutbildningsavtalet, det vill säga 

att lärlingarna får god handledning. Med intresseorganisationer avses fackföreningar och 

arbetsgivarorganisationer. Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) är två av de största. 

Andra exempel är Arkitektförbundet, Elektrikerförbundet, Målarförbundet, 

Ingenjörsförbundet liksom företrädare för andra arbetsgivare såsom Almega och 

Byggmästareföreningar. Byggnads är det femte största fackförbundet inom LO som 

organiserar totalt 32 olika yrkesgrupper och har cirka 130 000 medlemmar. Som uppgift har 

Byggnads att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. 

Inom Byggnads ansvarar en organisation för utbildning inom förbundet. Utbildning är viktigt 

i det fackliga arbetet och det behövs kunniga och pålästa medlemmar för att värna om 

kollektivavtalen och bemöta kritik från motparten. Byggnads har ett brett utbildningsprogram 

för fackligt aktiva och valda förtroendemän. Hans Tilly, Byggnads ordförande, säger om 

kunskap: ”Det finns något att lära för oss alla och glöm inte att kunskap märks även om den 

inte syns”  (Byggnads 2005).  

 BI är den klart största arbetsgivarorganisationen inom byggsektorn. Det är enligt 

information på deras hemsida över 2 600 bygg-, anläggnings- och specialföretag som har 

samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i BI: s organisation. BI verkar för att få så 

fördelaktiga förutsättningar och villkor för byggföretagen som möjligt (Sveriges 

Byggindustrier 2005). Vidare bedriver BI som organisation aktiviteter gentemot bland annat 

riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. Några av BI: s 



 

 

6 

uppgifter är att förnya relationerna mellan byggföretagen och deras anställda, göra dem mer 

tidsenliga. BI fungerar ävenledes som ett kompetenscentrum för medlemsföretagen. Deras 

Byggkommission har gett ut många rapporter mellan 2002 till 2004, både vetenskapliga och 

andra exempelvis: Utmaningar för nytänkare Byggkommissionens rapport om 

företagsförnyelse och medarbetarutveckling i byggnäringen (Andersson, Aspling & 

Johansson 2003). BI: s byggkommission skall inte förväxlas med statens byggkommission 

som lade fram SOU 2002.115 (Sveriges Byggindustrier 2005) 

 Stat och kommun är aktörer i byggsektorn på det viset att det är samhället som via sina 

organ sätter upp lagar och avtal som reglerar byggsektorn. Dessutom är staten och 

kommunerna de största byggherrarna i Sverige. Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet 

visar i en delrapport från Statens Byggkommitté på betydelsen av utveckling inom 

byggsektorn (Fi 2004:15). Denna rapport rekommenderas för den som önskar mer 

information. 

 

2.1.2 Forskning inom området 

Det pågår mycket forskning och utveckling inom byggsektorn. Sedan 1990 finns det på 

Chalmers i Göteborg en forskningsenhet inriktad på utveckling inom byggsektorn. Där pågår 

ett större projekt kallat Competitive Building där kompetens och kunskapsutveckling inom 

byggsektorn studeras. Competitive Building är ett samarbete mellan Chalmers, Lunds 

Tekniska Högskola, Luleå tekniska universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt 

representanter för näringslivet. Competitive Building och Byggsektorns Forskarskola stöds av 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

(SBUF). SBUF är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling och består 

av intressenter från både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer Competitive Building 

publicerar rapporter och artiklar på sin hemsida under namnet Best Practice (Competitive 

Building 2005). 

 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterade i januari 2004 ett program 

som heter Byggframsyn – Ett program för ökad kvalitet, kompetens och attraktivitet i 

samhällsbyggnadssektorn (2004) Programmet har som vision att omfatta hela byggsektorn 

och dess relationer till omvärlden. Jämväl arbeta för att förändra attityder och underlätta 

spridning av bra arbetssätt och få byggsektorn att framstå som en intressant näringsgren att 

arbeta i. År 2020 hoppas de att Sverige har världens bästa byggsektor. Det framhålls även att 

den negativa bild av sektorn som media ger inte är representativ (IVA 2004).  
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 Sammantaget kan sägas att forskningen menar att det finns ett stort behov av välutbildad 

personal inom alla nivåer i byggsektorn. Ny teknik har svårt att nå ut och personal med god 

kunskap vill man helst inte utbilda själv. Ofta ses bara kostnaderna och det finns en rädsla att 

förlora de personer man utbildat till konkurrerande företag. Det stora problem som denna 

näring brottas med är att det har en låg status. Förhållandet är detsamma världen över. Som 

exempel en artikel i Education Week, presenterade Sean Cavanagh (2005) en undersökning 

om vilka yrken amerikanarna kunde tänka sig. Det visade sig att byggnadsarbete hamnade på 

plats 244 av de 250 olika yrken som var med i denna undersökning. Bristen på kompetent 

arbetskraft kommer att öka i USA då bra utbildningar saknas, statusen är låg och det är hög 

medelålder på dem som arbetar inom branschen (Cavanagh 2005). När det gäller utbildningar 

är det inte riktigt samma förhållande här i Sverige men enligt Byggkommittén och 

Arbetsmarknadsstyrelsen kommer byggindustrin att behöva rekrytera 70 000- 95 000 personer 

på 5-10 års sikt (Fi 2004:15). Det betyder att byggsektorn behöver framstå som en intressant 

bransch med utvecklingsmöjligheter. Med andra ord finns det många anledningar till att öka 

kompetensen inom byggsektorn. Framförallt öka förståelsen och kommunikationen mellan 

forskare och innovatörer på ena sidan, till byggherrar och entreprenörer på den andra sidan. 

Forskning och näring samarbetar för att detta ska bli verklighet (IVA 2004, Fi 2004:15). 

 Ingeborg Knauseder (2004) behandlar ämnet. Även i rapporten Lärande i byggprojekt - det 

bortglömda framgångsreceptet (2003), som Knauseder sammanställt tillsammans med Per-

Erik Josephsson och Alexander Styhre, visar deras forskning att samtidigt som näringslivet 

inser vikten av kompetensutveckling görs personalneddragningar som medför ökad tidspress 

och mindre utrymme för informellt lärande. Enligt samma rapport menas att kulturen inom 

byggsektorn på lägre chefsnivå är sådan att det uppfattas som ett svaghetstecken att fråga 

varandra om råd. Härigenom missar branschen mycket kunskapsöverföring. Knauseder har 

forskat på projektorganisation och gett sektorn rekommendationer om vad som kan göras för 

att ta tillvara och överföra kunskap mellan projekt (Josephson m fl 2003, Knauseder 2004). 

Knauseder (2004) skriver att: 

 
Det påstås ofta att kunskaps- och erfarenhetsöverföringen brister inom och mellan bygg-och 
anläggningsprojekt. Det nämns till och med som ett av de allvarligaste och mest grundläggande 
problemen inom byggsektorn. Det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som förekommer i projekten är av ad 
hoc-karaktär och sker främst i själva arbetssituationen. Det systematiska kunskapsutbytet är ytterst 
begränsat (Knauseder 2004 s 1). 
 

De rekommendationer hon ger byggsektorn är bland annat att projekten behöver organiseras 

för att om möjligt ha några personer som följer hela projektet. Projektutvärderingar bör göras 

mera disciplinerat för att kunna dra nytta av dem. Identifiera och ta bort onödig administration 
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ute på fältet Öka kontakten mellan olika slags aktörer. Det finns massor av kunskap som 

skulle kunna föras över mellan aktörsgrupper. Ett öppet arbetsklimat där individerna vågar 

föreslå förbättringar och berätta om något gått fel gynnar lärandet. Likaså är positiv 

uppskattning av varandras arbetsinsatser och speciellt från närmsta chefer ett bra sätt att 

motivera till ännu bättre resultat (Knauseder 2004). 

 

2.2 Begrepp 

Nedan följer ett urval av de begrepp som är centrala för studien. 

 

Lärande – Att skaffa sig kunskaper eller färdigheter i något, vanligen att viss kompetens 

förvärvas (Nationalencyklopedin, NE 2005). En individs relativt varaktiga förändring av sin 

kompetens kan ses som ett resultat av samspel med sin omgivning. Detta kan ske formellt 

genom organiserad utbildning eller informellt, det vill säga det lärande som sker i vardags- 

och arbetsliv. Det informella kan ske medvetet i form av självstyrt lärande eller omedvetet 

som en sidoeffekt av andra aktiviteter. Lärande är inte enbart positivt i form av utvidgad eller 

höjd kompetens, utan det förekommer även negativt lärande som underordning och 

passivisering. Det negativa lärandet är oftast oavsiktligt och mindre medvetet (Ellström, 

Gustavsson & Larsson 1996). Lärande anses som livslångt och följande är EU-

kommissionens definition av vad livslångt lärande är: 

 

All inlärningsverksamhet som företas under livets gång och som syftar till att förbättra kunskaper, 

färdigheter och kvalifikationer ur ett personligt, medborgerligt, socialt eller sysselsättningsrelaterat 

perspektiv (KOM 678 2001, s9). 

 

Utveckling – En process varvid något förändras och ofta blir mer komplicerat eller värdefullt. 

Medan termen förändring är värdeneutral i den meningen att man kan konstatera att en 

förändring ägt rum utan att ta ställning till om den är bra eller dålig, förutsätter utveckling i 

regel ett ändamål. Man antar ofta att utvecklingen sker från ett lägre och mer odifferentierat 

tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat. Därmed kommer värderingar öppet eller 

förtäckt in i resonemanget (NE 2005).  

 

Kompetens – Att inneha tillräckligt god förmåga för viss verksamhet, eller att kunskaps-

mässigt uppfylla de formella kraven för att till exempel inneha en viss tjänst. Motsatsen är 

inkompetens (NE 2005). Kort skulle man kunna säga att kompetens är en individs samlade 



 

 

9 

kunskaper. En grupp med personer som har olika erfarenheter besitter en samlad kompetens 

som är summan av de olika individernas kunskaper. Ellströms (1996) definition av kompetens 

kan sammanfattas som individens potentiella förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete eller 

arbetsuppgift (Ellström m fl 1996). De förmågor som avses är psykomotoriska, kognitiva och 

sociala färdigheter, samt känslomässiga och personlighetsrelaterade handlingsförutsättningar. 

Henrik Hansson (2003) menar att det är i kollektivets handling som kompetens visar sig. Det 

är allt ifrån tanke till händernas arbete som är handling och i detta finns en mängd kompetens. 

Den kollektiva kompetensen kan inte förstås som om individernas handlingar tillsammans 

bildar en statisk helhet. Om någon individ byts ut förändras den kollektiva kompetensen 

(Hansson 2003, s 39). 

 

Kompetensutveckling – En utveckling och höjning av kompetensen, särskilt hos anställda i ett 

företag eller i offentlig sektor (NE 2005). Kompetensutveckling är ett komplext begrepp. När 

det talas om kompetensutveckling och vuxnas lärande är det återigen kontexten det beror på i 

vad som menas. Detta gäller likaså i allra högsta grad byggsektorn. Exempelvis säger 

Josephson m fl (2003) följande: 

 

Erfarenhetsåterföring, kunskapsöverföring, lärande... Det finns många uttryck för ökad kunskap i 
organisationer. I de flesta organisationer finns en oerhörd kunskap samlad. Det torde särskilt gälla 
byggprojektorganisationer eftersom en mångfald olika aktörer medverkar vid uppförandet av en byggnad 
eller anläggning (Josephson m fl 2003, s 13). 

 

Här gäller det att höja individens, gruppens och slutligen organisationens samlade kunskaper 

att dela med sig av erfarenheter. Alla inblandade parter, den enskilde arbetaren, företags-

ledningen och intresseorganisationer är rörande överens om att kompetensutveckling är 

nödvändigt för ett företags utveckling och överlevnad. Men innehållet i kunskapsutvecklingen 

skiljer sig åt utifrån grupptillhörighetens behov och förväntningar (Ellström & Hultman 2004, 

Josephson m fl 2003, SOU 2002:115). Kompetensutveckling kan också ses som aktiviteter 

bestående över tid och resultat av formulerade intentioner eller framväxande hand-

lingsmönster och som påverkar de anställdas eller organisationens kompetens (Ellström & 

Hultman 2004). 
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2.3. Organisationers strategier  för  kompetensutveckling 

Med utgångspunkt ifrån hur begreppet kompetensutveckling definieras av organisationen, 

bestäms strategier för kompetensutveckling. Dessa intentioner kan vara påverkade av faktorer 

och aktörer utanför och inom ett socialt system. Hur en bransch löser sin 

kompetensutveckling har naturligtvis sin förklaring i vilket perspektiv ledarskapet och 

organisationen styrs. Hur man ser på kompetensutveckling kan då analyseras utifrån vem eller 

vilka grupper som prioriteras samt vilken form och innehåll kompetensutvecklingsaktiviteter 

har.  

 I Per-Erik Ellström & Glenn Hultman, (2004) förklaras tre olika perspektiv, med 

benämningarna rationellt ledningsperspektiv, konfliktperspektiv samt kulturelltinstitutionellt 

perspektiv. I det första perspektivet, det rationella, är dess grundantaganden att det är 

ledningens logiskt formulerade strategier, behovsanalyser och beslut som formar 

organisationens kompetensutvecklingsstrategier. Inom de organisationer som styrs utifrån 

konfliktperspektivet, styrs kompetensutvecklingsstrategierna utifrån olika gruppers 

maktposition och framgång inom maktspelet. Motiv till satsningar är att stärka den egna 

makten eller skapa en arena för socialisation av eller styrning av andra grupper. Detta kan 

kopplas till fält 2 i förklaringsmodellen, figur 1 på sidan 20 i vårt arbete. Det tredje 

perspektivet, det kulturelltinstitutionella, betonar de val aktörerna eller grupperna gör inom 

organisationen utifrån yttre kontexters betydelse. Dessa organisationen försöker att anpassa 

sig efter omgivningens förväntningar för att erhålla och behålla legitimitet. Olika delar i 

organisationen anpassas efter olika sociala fält vilket speglas i det praktiska handlandet. Ofta 

finns i dessa organisationer en formell och en informell organisationskultur för att klara 

trycket utifrån och samtidigt behålla sin legitimitet. Kompetenssatsningar här har oftast en 

symbolisk funktion och vad som genomförs eller vem som deltar avgörs av organisationens 

relation mellan legitimitetsbehov och omvärldens krav och förväntningar (Ellström & 

Hultman 2004). Krav från byggherren eller myndigheter om viss kompetens är exempel då 

utbildning av medarbetare utförs, här kallade måsteutbildningar. 

Det är inte bara planerade satsningar som ger kompetensutveckling. I det dagliga arbetet 

stöter man på nya situationer som skall lösas. I vissa fall fås en given uppgift med en given 

metod och då är även resultatet givet. Det kan också vara en uppgift där varken metod eller 

resultat är givna. I det första fallet kan man tala om reproduktivt lärande eftersom det genom 

föreskrifter är givna resultat som skall uppnås och det finns inget eller mycket litet utrymme 

för eget tänkande. I det andra fallet är det ett mer produktivt lärande eftersom det är ett 
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problem som skall lösas och man då behöver välja metod för att lösa denna uppgift. Som ett 

fjärde perspektiv tar vi upp det intuitivt- kontextuella perspektivet. Utifrån det perspektivet 

menar Per-Erik Ellström (1996) att det är en klassisk och central observation, att i många 

situationer utmärks vårt handlande i hög grad av rutinhandlingar. När vi väl på individ-, 

grupp-, eller organisationsnivå utvecklat ett sätt att uppfatta, hantera och tala om vissa 

problem eller situationer tenderar dessa mönster att övergå till vana och rutin. Efter ytterligare 

en tid är mönstren befästa och byggstenar för den sociala struktur som utvecklas i den egna 

organisationen eller praktiken. De rutiner som utvecklats till dessa byggstenar är inte baserade 

på medvetna överväganden utan är i hög grad kontextuella. Det vill säga rutinerna utformas 

ifrån de begränsningar och möjligheter som den konkreta situationen uppfattas erbjuda 

(Ellström m fl 1996, s156). Detta kan vara en förklaring till att förändringar går långsamt, 

speciellt i byggsektorn. Som tidigare framgått använder vi en modell i vårt analysarbete, 

denna modell förklaras mer i kapitel 4.5. De perspektiv som presenterats ovan kan kopplas till 

den, men de kan inte placeras in helt i de olika fälten.  Först rationellt ledningsperspektiv, det 

kan kopplas till fält ett och tre eftersom det är strukturfrågor. Konfliktperspektivet som 

tidigare nämnts kan kopplas till fält två. Det kulturelltinstitutionella till fält ett och tre och 

intuitivtkontextuella perspektivet kopplas enligt vårt sätt att se till fält fyra i modellen (fig 1) 

på sidan 20.  
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3 Problem, syfte & frågeställningar 

Kompetensutveckling är viktig för företagen. Som framgår av bakgrunden ovan gäller detta 

inte minst byggsektorn. Förklaring av begreppet kompetensutveckling finns delvis ovan under 

begrepp (s 8f). Talet om kompetensutveckling och vad det är tror vi är olika beroende på vem 

som definierar betydelsen. Vad olika individer lägger för innebörd i begreppet är viktig för 

förståelsen individerna emellan. Om personer som verkar inom ett bestämt verk-

samhetsområde, här byggsektorn, definierar och uppfattar de begrepp som används olika, får 

det konsekvenser för verksamheten. Syftet med studien är att få förståelse för vad 

kompetensutveckling står för inom bygg-sektorn. Genom att undersöka huruvida skillnader 

finns mellan olika aktörer i deras definition av kompetensutveckling och vilka syften med 

kompetensutveckling de olika aktörerna har. I bakgrunden presenterades forsknings- och 

utvecklingsarbetet inom området. Alla aktörer är eniga om att det är viktigt för byggsektorn 

att detta arbete fortskrider. Det är i detta sammanhang relevant för de olika aktörerna i 

byggsektorn att bli medvetna om vilka likheter och skillnader som finns i synen på 

kompetensutveckling. Det är i verkligheten ute på byggarbetsplatsen där teorierna i form av 

ritningar och byggplanering skall bli praktiskt arbete som kunskaper av detta slag underlättar 

samarbetet aktörer emellan. Som tidigare forskning visat blir det arbetet blir lättare om 

aktörerna är medvetna om varandras uppfattningar om vad kompetensutveckling är. Med en 

gemensam förförståelse när de diskuterar kompetensutveckling kan de skapa bra strategier för 

kompetensutveckling inom byggsektorn. Våra frågeställningar inför undersökningen blir då: 

 

1. Hur definierar de olika aktörerna i vår undersökning kompetensutveckling? 

2. Vad anser aktörerna vara viktiga aspekter på kompetensutveckling? 

3. Hur arbetar man inom byggsektorn med kompetensutveckling? 
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4. Tillvägagångssätt 

Undersökningens validitet och reliabilitet kan med nedanstående uppgifter granskas. Här 

presenteras urval, metod och tillvägagångssätt för undersökningen. 

 

4.1 Val av intervjupersoner /respondenter  

Urvalet grundas på undersökningens problem och syfte och därmed på vilken kunskap forska-

ren eftersträvar. Icke-sannolikhetsurval innebär att sannolikheten för urval av varje respondent 

är okänd. Det ger däremot inte möjlighet till generalisering. Det finns flera typer av icke-san-

nolikhetsurval exempelvis tillfällighetsurval, ändamålsurval och snöbollsurval (Cohen, 

Manion & Morrisson 2000/2001). Vi har valt att göra ändamålsurval. Målet var att få med 

aktörer från olika skikt inom byggsektorn. Som första avgränsning blev, med tanke på 

undersökningens begränsning i tid och ekonomi, att hitta respondenterna inom närområdet. 

Byggsektorn är likartat uppbyggd över hela landet varför denna avgränsning inte är ett hinder 

för vår undersökning. Vidare begränsning görs gällande aktörerna, respondenter blir 

representanter för arbetsgivare och arbetstagare och intresseorganisationer. Här ansåg vi det 

rimligt med två arbetsgivarrepresentanter, tre yrkesarbetare och de två olika intresseorganisa-

tionerna deltar med en representant per organisation. Sammantaget blir det sju informanter. 

Detta urval gör att undersökningen får både bredd och djup trots avgränsningarna. Tidsramen 

gör att urvalet inte kan göras större då kvalitativa intervjuer tar tid att förbereda, genomföra 

och transkribera. 

Vid respondentkaraktär på undersökningen gäller det att komma nära intervjupersonerna 

för att deras åsikter skall komma fram och inte de korrekta svaren.  Hur ska då dessa personer 

väljas ut? Esaiasson m fl (2002/2003) vidarebefordrar ett råd från Grant McCracken (1988): 

”Välj främlingar, ett litet antal och sådana som inte är ”subjektiva”  experter”  (Esaiasson m fl 

2002/2003, s 286). Med hjälp av Internet hittas byggföretag. Här valde vi att börja med de 

stora byggföretagen. Responsen blev bra och två personalansvariga från två olika företag 

ställde upp. Personalansvarig ska tillse att företaget har personal med rätt kompetens. Urvalet 

kan tyckas vara subjektivt, men med frågornas hjälp hoppas vi komma åt både 

personalansvarigs personliga åsikt och det representerade företagets policy. 

 Nästa aktör är yrkesarbetaren. Problemet blev huruvida cheferna på byggföretagen skulle 

tillfrågas om tillstånd för att intervjua yrkesarbetare på deras företag eller inte. Då 

intervjupersonerna inte skulle färgas av sin arbetsledning sökte vi respondenter genom andra 

kontakter. Det blev inte totala främlingar utan personer som författarna kände till, dock inte 
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personliga vänner. Fördelen här blev att respondenterna inte var påverkade av sina 

arbetsgivare. De blev mer bekväma med intervjusituationen eftersom de kände igen 

åtminstone en av oss intervjuare och har valt att ställa upp själva. Nämnda fördelar väger upp 

faktumet att de inte är främlingar. Vidare ger det fördelen att välja ut både äldre och yngre, de 

som varit länge hos en arbetsgivare och de som varit hos flera olika byggföretag. 

Intresseorganisationerna blev sista urval bland aktörerna. Här utsågs en representant vardera 

ifrån organisationerna på arbetstagar- och arbetsgivarsidan genom att ringa sagda 

organisationer och där hitta personer som arbetade med dessa frågor och som var villiga att 

ställa upp. Då vi garanterat våra respondenter och de företag respektive organisationer de 

representerar att insamlad data kommer att behandlas och redovisas konfidentiellt görs därför 

ingen närmare presentation än ovanstående. Detta medverkar förhoppningsvis till att 

intervjupersonernas åsikter på både personligt och organisatorisk nivå lättare framkommer. 

Urvalet täcker på detta sätt upp ett brett fält inom byggsektorn.  

 

4.2. Etiska ställningstaganden 

Intervjupersonerna har valts ut enligt beskrivning ovan och första kontakt togs via telefon. 

Vid detta samtal presenterade vi oss och undersökningen i stora drag. Ett brev lämnades til l 

informanterna med information om undersökningen och författarna vid intervjutillfället. Det 

är viktigt att man tar den första kontakten med intervjupersonen på rätt sätt. Presentationen av 

intervjuaren och anledningen till undersökningen bör vara sådan att intresse väcks hos 

respondenten på ett positivt sätt. Vikten av att vara etiskt korrekt har vi tagit fasta på och har 

följt Vetenskapsrådets regler. Med god forskningsetik menas att berörda parter informeras om 

forskningens syfte och vilka regler som gäller för deras deltagande. Allt som kan tänkas 

påverka deras villighet att delta ska det upplysas om. De medverkande måste gå med på att 

medverka frivilligt i undersökningen. Vidare skall de medverkande ha rätt att avbryta sitt 

deltagande om de önskar. Det får inte förekomma några försök till påverkan eller påtryckning 

om deltagaren vill avbryta sin medverkan. Något beroendeförhållande bör inte heller finnas 

mellan forskaren och de medverkande. Alla uppgifter som forskaren tar fram måste behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna ska kunna vara helt anonyma om de vill. Materialet som tas fram 

och samlas in får endast användas i därför avsett syfte (Vetenskapsrådet, 2003). 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Texter har utgjort grunden för undersökningen och underlag för bakgrund och analys. 

Datainsamlingsmetoden för det empiriska materialet är intervju. Här nedan redogörs vårt val 

av insamlingsmetoder för undersökningen. 

 

4.3.1 Dokument 

Här är det nedtecknad oftast tryckt information som forskaren vill åt. Hit räknas dessutom 

information som finns på internet, skivor och band och fotografier. Statistik, register, 

officiella handlingar, privata handlingar, exempelvis brev, litteratur, tidningsartiklar, 

bilddokument och ljuddokument allt räknas som dokument. Beroende på problemställning får 

man söka vid olika instanser efter information. Val av dokument bör ske på ett sätt som gör 

att det som skall undersökas blir belyst ur många synvinklar. För att kunna bedöma om 

innehållet är relevant, sannolikt och kommer att besvara vår frågeställning måste vi förhålla 

oss kritiskt och analysera dokumenten (Patel & Davidsson, 1991/2003). Gällande 

förankringen av problemområdet i existerande forskning, att rätt verksamhetsmetod valts och 

att diskussionsunderlaget är relevant krävs det att texterna är tillämpliga för undersökningen. 

Här finns stöd i facklitteratur och metodböcker. Förankring har gjorts i tidigare och pågående 

forskning till exempel Competitive Building, statens offentliga utredningar (SOU) samt 

material från hemsidor och artiklar. Det stöd som fås i dokumenten gör reliabiliteten i 

undersökningen högre förutsatt att publikationerna är relevanta för forskningsområdet och 

håller för granskning (Josephson m fl 2003). Beträffande hemsidor kommer vi att referera 

enligt APAs ”electronic references”  (2005). Enligt APA ska de uppgifter som läsaren behöver 

för att kontrollera författarens uppgifter ges och det hoppas vi uppfylla. Gällande BYNs 

hemsida är det svårt att hänvisa till exakt sida eftersom de har valt att inte visa fullständig 

URL adress i adressfönstret. På startsidan finns dock en meny där det lätt går att hitta de 

uppgifter som önskas. 

 

4.3.2 Intervju 

Intervju är ett utmärkt verktyg när det gäller att samla in information som annars är svår att få 

tillgång till. Det är kvalitativa aspekter man får information om och resultatet är svårt att 

kvantifiera (Bjerke 2003, Cohen m fl 2000/2001). Krag-Jacobsen (1993) menar att det är 

viktigt med kunskap om företeelser även om dessa inte går att mäta kvantitativt. Är 

forskningens och annan litteraturs uppfattning om kompetensutveckling densamma som 
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yrkesarbetarna och arbetsledningen närmast produktionen har? För att få veta det väljer vi 

intervjuundersökning som datainsamlingsmetod, den semistrukturerade intervjun där 

respondenterna har valts ut med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval anser vi passa vårt 

undersökningsobjekt bäst. Intervjuformen blir en samtalande intervju, den jämför Bjerke 

(2003) med en gruvarbetare som letar mineral under jord. Intervjuaren kan leta efter objektiva 

fakta som skall mätas eller små guldkorn under ytan på subjektet. Bägge fallen handlar om att 

det finns kunskap som ligger och väntar. Intervjuaren skall nå detta innehåll utan ledande 

frågor och omvandla talad kunskap till nedskriven ren fakta. Med hjälp av olika tekniker 

analyseras dessa fakta och får sin slutgiltiga form. Värdet av undersökningen bedöms genom 

att jämföra med objektiva, yttre fakta eller med subjektiva, tillförlitliga, inre erfarenheter. I 

rapporteringen är det idealt att direkta citat från respondenterna tas med. Jämväl att inter-

vjupersonernas erfarenheter, kunskaper och uppfattningar kommer fram. Denna typ av 

intervju, innebär att ställa öppna frågor, lyssna och notera svaren för att sedan ställa 

följdfrågor. Ambitionen är att nå in i den andre personens värld och få tag på den andres 

perspektiv. Syftet med intervjun är att kunna lägga ett inre perspektiv till ett yttre handlande 

(Bjerke, 2003). 

 Författarna kan se problematik i att göra en intervjuundersökning, ändock ger intervjun en 

djupare förståelse än en enkätundersökning vilket talar för vårt val. Då vi bestämt att göra en 

kvalitativ undersökning med få respondenter blir intervju mera logiskt, eftersom enkät inte 

kan fånga nyanser på samma sätt som en intervju (Patel & Davidsson 1991/2003). En semi-

strukturerad intervju möjliggör följdfrågor, förklaring av eventuella missförstånd och 

flexibilitet i ordningsföljd av frågor. Då avsikten är att ge de intervjuade ett stort utrymme att 

dela med sig av sina erfarenheter blir detta ytterligare ett argument för att välja intervju 

framför enkät. Det är även troligt att eventuella öppna frågor i en enkät, blir besvarade i högre 

grad av personer med akademisk bakgrund. Också andra orsaker till uteblivna svar finns när 

det gäller enkätundersökning (Cohen m fl 2000/2001, s 269). Detta har betydelse för denna 

undersökning då det inom byggsektorn är många som inte har högre utbildning än 

gymnasiekompetens och bland de äldre är utbildningsnivån ännu lägre (SOU 2002:115). 

Ändå kan man säga att utbildningskraven inom byggsektorn är högre än för till exempel lägre 

tjänstemän eller handel, hotell och restaurang. Detta kan till viss del förklaras av byggnads-

arbetarens långa lärlingsperiod efter gymnasiet (Abrahamsson m fl 2002).  

 Uppgiften blir att så förutsättningslöst som möjligt intervjua tänkta respondenter. Vara 

medveten om egna åsikter och förutfattade meningar för att dessa inte ska färga av sig på 

frågorna till respondenterna eller påverka respondenterna. Eftersom tidsramen var begränsad 
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kom frågorna enlig vår intervjuguide att vara öppna, men med samma utgångsfrågor, till alla 

respondenter. Detta för att erhålla ett nyanserat men ändå jämförbart material. Svårighet att 

inarbeta intervjuguiden i texten gör att vi har valt att placera den som bilaga B (Reinecker & 

Stray-Jörgensen 2000/2004). För en kvalitativ intervjuundersökning har det betydelse för 

reliabiliteten hur frågorna har formulerats. Våra intervjufrågor har utgångspunkt i våra 

frågeställningar och undersökningens problem och syfte. Förekommer mångtydiga eller 

dubbeltydiga frågor minskar reliabiliteten. Vår ambition har varit att eliminera sådana frågor. 

Likaså störningar i intervjusituationen eller hur respondenterna valts ut påverkar reliabiliteten 

i en kvalitativ forskningsansatts. Vad intervjuaren för med sig in i intervjun i form av egna 

erfarenheter, politik och etik har betydelse liksom teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

(Bjerke 2003, Cohen m fl 2000/2001). Möjligheten till utveckling av våra intervjufrågor kan 

komma att skapa ett stort spelrum i de svar som lämnas. Arbetare, företagsledare och 

intresseorganisationer kan i en intervjusituation komma att se på författarnas frågeställningar 

olika. Detta har lett till att exempelvis en fråga ställd med motiv att ge svar på frågeställning 

två har istället gett svar på frågeställning tre. Intervjuerna, som utfördes mellan 10/11 och 

25/11-05, har bandats med tillstånd av respondenterna och samtidigt har anteckningar förts. 

Båda författarna närvarade vid intervjutillfällena för att bredda och underlätta analysen. Fyra 

respondenter intervjuades på deras arbetsplatser och två respondenter i hemmen. En intervju 

genomfördes på Jonny Berzelius kontor enligt överenskommelse med respondenten. 

Intervjuerna varierade i tid mellan 15 till 45 minuter. Medeltiden blev 30 minuter. Personerna 

på intresseorganisationerna tog sig mest tid till att besvara frågorna. 

 

4. 4 Bearbetning och analys 

Krag-Jacobsen (1993) menar att ju större spelrum intervjupersonen ges desto större 

möjligheter att nytt spännande material ska komma fram. Däremot ökar svårigheterna att 

tolka resultatet i takt med utrymmet som respondenten får. Genom att presentera det 

vetenskapliga synsätt och den förklaringsmodell som använts i undersökningen ökar 

validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Data som insamlas, kan bearbetas och 

jämföras med varandra på olika sätt. Forskaren bör veta hur data ska analyseras och 

rapporteras och hur resultatet ska användas (Bjerke 2003). Materialet har transkriberats till 

viss del, lästs och lyssnats igenom flera gånger för att få en djupare förståelse av materialet. 

För denna undersökning gäller att forskningsmetoden som använts huvudsakligen är 

kvalitativa analyser av intervjuerna enligt de teorier och perspektiv som förklaras nedan. 
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Rapporteringen sker i löpande text blandat med citat från intervjuerna. Enligt Bjerke (2003) är 

det bästa sättet att redovisa denna form av intervjumaterial med argumentet att ansatsen är 

kvalitativ och resultatet inte möjligt att visa i tabellform eller andra figurer. (Bjerke 2003, 

Krag-Jacobsen 1993, Cohen m fl 2000/2001) 

 

4.4.2. Vetenskapligt perspektiv och teori  

Forskningsmetod hänger nära samman med vilken vetenskapssyn man ansluter sig till. Bernt 

Gustavsson (2000) talar om kunskap och menar att vetenskaplig sådan konstrueras genom 

forskning och att forska är att hitta nya sidor av verkligheten. Den säkra, exakta och 

objektiverande vetenskapen, hit räknas positivismen och empirismen som kännetecknas av att 

man vill hitta det verkliga, nyttiga, säkra, precisa och viljan att organisera, kvantifiera den 

objektiva verkligheten utanför människan. En annan vetenskapssyn är den inkännande och 

tolkande vetenskapen, hermeneutiken och rationalismen, dessa kännetecknas av tolkning och 

förståelse. Genom språket kan kunskap om det genuint mänskliga förvärvas. Kunskapen finns 

i människans livsvärld och medvetande (Gustavsson 2000, Bjerke 2003, Patel & Davidsson, 

1991/2003). 

 Vid undersökning av hur olika aktörer inom byggsektorn ser på kompetensutveckling 

behövs förutom begrepp också förståelse för teorier och perspektiv. Utifrån en mängd olika 

perspektiv och teorier går det att analysera vårt forskningsproblem. Hur några perspektiv kan 

ordnas för att förstå både samband och skillnader dem emellan visas i denna undersökning 

utifrån en modell från Stefan Lund & Daniel Sundberg (2004). 

 Först det strukturalistiska perspektivet som utgår ifrån att samhället reproduceras via 

system och strukturer. Samhället har enligt detta synsätt behov av institutioner där 

huvudsyftet är att överföra normer, värden och färdigheter för att individerna inom dessa 

givna ramar kan socialiseras in i samhället. Huvudfunktionen för utbildning är att överföra 

tidigare erfarenheter och kunskap från en generation till en annan (Lund & Sundberg 2004). 

Överfört till undersökningsområdet, byggsektorn med sina starka intresseorganisationer och 

hierarkiska organisation, här kan det sägas att normer och värderingar överförs vidare til l 

lärlingar och nyexaminerade ingenjörer. 

 På andra sidan finner vi aktörsperspektivet som utgår ifrån individers handlingar och 

motiv. Exempelvis skulle skolan enligt detta synsätt finnas till endast för att skilda individer 

(politiker, lärare, elever, mm) agerar på ett sådant sätt att skolan blir möjlig. Skolan finns inte 

för att samhället är i behov av den, utan summan av handlingarna individerna utför möjliggör 
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skolans själva existens. Aktörsperspektivet menar att varje individ är fri att handla som den 

vill (Lund & Sundberg 2004). Förklaring inom vårt område kan till exempel vara att det 

starka skråtänkandet inom byggsektorn finns för att aktörerna gör det möjligt.  

Tillsammans utgör dessa två perspektiv en dualistisk hållning som delar upp världen i 

externt relaterade beståndsdelar som kan motverka en helhetssyn i analysen på 

forskningsobjektet. Dualism kan ses som två skilda forskningsfält inom samma område där 

den ena exkluderar den andre. Dessa två perspektiv är dock inte oförenliga utan kan vara 

nödvändiga för att upprätthålla gränsen mellan aktör och struktur. Denna dialektiska 

utgångspunkt kan vara ett sätt att komma åt och beakta relationen dem emellan (Lund & 

Sundberg 2004).  

En dimension till i forskningsansatsen blir ett sätt att angripa motsatsförhållandet som 

individualismen tillskriver individen och strukturalismen tillskriver kollektivet i ett 

självbevarande syfte. Denna dimension kan förklaras i relationen mellan konflikt och 

konsensus. Sociala samspels skapande och återskapande karaktär betonas av denna 

dialektiskt-relationella hållning. Vidare vänder sig detta perspektiv emot den lagbundenhet i 

det sociala livet, under vilka alla människor kan underordnas som strukturalister och 

objektivister hävdar. Här hänvisar Lund och Sundberg (2004) till A. Giddens forskning. 

Individen kan inte handla helt frivilligt i ett socialt samspel som aktörsperspektivet vill hävda.  

Lund och Sundberg (2004) tolkar Bunar och Trondman som att den individuella reflektionen 

över valalternativ, aspirationer eller förhoppningar etc. inte kan överbrygga de makthierarkier 

som finns inlagrade i de sociala sammanhangen. Ett glastak finns som får individen att göra 

en strukturerad reflektion över vad som verkar möjligt att förverkliga inom ramen för den 

individuella livsbanan. De menar att det finns en inbyggd social tröghet i olika 

inlärningssituationer och sociala praktiker som försvårar den enskilde individens möjligheter 

att överskrida socialt upprätthållna maktbarriärer (Lund & Sundberg 2004). 
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4.5 Förklar ingsmodell 

Följande fyra perspektiv utgör ett metodologiskt spänningsfält där det går att utläsa 

metodologier som är användbara i pedagogisk forskning. Utifrån figur 1 nedan (Lund & 

Sundberg 2004, s 14) förklaras perspektiven ytterligare och hur denna metod kan användas 

vid analys av undersökningen. Här förklaras hur vi applicerat modellen på vårt arbete. 

Byggsektorn är starkt reglerad av lagar och avtal det vill säga struktur för vårt område. På 

andra sidan den vågräta axeln finns aktörerna och det de bär med sig. Inom de flesta sociala 

praktiker är det svårt att bortse från att sociala strukturer liksom individuella handlingar. 

Växelvis hamnar de i konflikt och konsensus med varandra, både inom organisationen och 

med samhället utanför. Det visas på den lodräta axeln med konflikt högst upp och i den andra 

änden konsensus. De fyra fälten som uppstår förklaras nedan. 

 

Figur 1. Metodologiska spänningsfält   

 

 Fält ett, struktur – konflikt, här placeras teorier som studerar samhälleliga villkor som styr 

individens beteende och vidare uppmärksammas social struktur och social konflikt. 

Exempelvis kan den sociologiskt präglade läroplansteorin placeras här. Kritiken mot 

förklaringar enligt dessa teorier är problemet med att kampen pågår på alla nivåer inom alla 

områden (Lund & Sundberg 2004).  Hur bland annat lagar och förordningar utifrån påverkar 

aktörernas beteende inom bygg-sektorn placeras i vår undersökning under struktur.  Det finns 

en pågående kamp även här på de flesta nivåer. 

 Fält två, konflikt – aktör, behandlar å sin sida en avgränsad social praktik och den kamp 

som utspelas där utan närmare kopplingar till det omgivande samhället. Där kan det handla 

Konflikt 
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Struktur Aktör  
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om hur någon upprätthåller sin position och legitimitet genom olika maktstrukturer i den 

speciella isolerade enhet som praktiken utgör (Lund & Sundberg 2004). Inom byggsektorn 

finns exempel på hur dess aktörer förstärker sina positioner. Starka intresseorganisationer och 

ett strikt skråtänkande torde skapa ett utrymme för konflikt mellan olika aktörer och olika 

nivåer inom det speciella området. 

 Fält tre, struktur – konsensus, här åsidosätts de sociala skillnaderna till förmån för de yttre 

förutsättningarna som lagar, författningar mm, vilka formar praktiken. Makt-aspekter, såsom 

till exempel social rang, vilka griper in i fältet behandlas inte (Lund & Sundberg 2004). 

Byggsektorn är starkt reglerad och styrs till stor del av lagar och avtal. Flera utbildningar är 

obligatoriska, måsteutbildningar, för att få utföra vissa arbeten. Yrkesarbetarna får genom 

slutförd lärlingstid yrkesbevis inom sitt speciella område. Detta borde inte påverkas av annat 

än de yttre ramarna men beroende på om det är ett stort företag eller en ensamföretagare blir 

effekterna av avtalen i praktiken olika, vilket då skulle förbises om analys gjordes endast 

inom fält tre.  

 Fält fyra, konsensus – aktör, genom aktörsperspektivet behandlas forskning utifrån 

individernas sociala positioner, medan det förbises att systemen där individerna ingår är 

konstruerande av andra. Här placerar Lund & Sundberg (2004) fenomenografin som 

pedagogiskt relevant. Där kan intresset ur en metodologisk synvinkel exempelvis visa på hur 

olika individers tolkningar av ett begrepp, här kompetens, kan kategoriseras och ges olika 

innebörder. Kritik mot detta synsätt blir att strukturerna tas för givna och att de kulturella 

villkoren och sammanhangen nonchaleras. Undersöks det hur de olika aktörerna ser på 

kompetensutveckling enligt detta synsätt blir svaren systematiserade och hänsyn kan inte tas 

till varje enskild individs sociala position (Lund & Sundberg 2004). Den förförståelse som 

individen har genom sin sociala position färgar individens beteende. Det kan bli svårt att 

överskrida gränser om strukturen ses som fast. Dessa strukturer är inte alltid baserade på 

medvetna överväganden utan är i hög grad kontextuella, beroende av sammanhanget där de 

ingår (Ellström m fl 1996).   

 

4.5.1 Synsätt i undersökningen 

Ett relationellt sätt att studera forskningsobjektet på med hänsyn till sociala strukturer och 

individuella handlingar, mellan samhälle och individ är att föredra. Ett sätt att göra detta är 

genom att sätta fokus på de språkliga och sociala interaktioner som människor konsumerar 

och producerar. Enligt Lund & Sundberg (2004) är människan författare av sin värld och på 
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samma gång blir hon författad av världen, människan skapar diskurs liksom diskursen skapar 

människor. Två hermeneutiska antaganden blir följden av föregående resonemang anser Lund 

& Sundberg (2004). Nämligen att tolkningen har en inre logik och ett anspråk. För det första 

att interaktion mellan individer, grupper eller andra artefakter alltid följer vissa grundläggande 

regler och för det andra att kommunikation alltid handlar om något. I det första antagandet 

följer att om inte dessa regler fanns, skulle vi inte begripa en viss praktik som just den 

speciella praktiken, eller känna igen och förstå mänsklig interaktion. För det andra gäller att 

all kommunikation har ett visst innehåll, med visst anspråk på giltighet av en viss tolkning 

framför andra tolkningar. Det är varken neutrala eller passiva kategoriseringar människan gör, 

utan det finns en värdemässig dimension i våra ord. Språket används för att aktivt tolka och 

värdera vår omvärld, samtidigt förtolkas världen för oss, genom de diskurser vi ingår i och 

exponeras för. Dessa diskurser är inte fritt svävande i samhället utan har skapats, utvecklats 

och reproducerats av institutioner. Organiserade och varaktiga miljöer med de resurser som 

behövs, exempelvis ekonomiska och intellektuella tillgångar, för att upprätthålla intressen och 

ansvarsområden. Dessutom skapas det i vårt alltmer komplexa samhälle nya diskurser. Med 

detta menas att diskurser inte bara är abstrakta meningssystem utan likaså vardaglig praktik 

(Lund & Sundberg, 2004). 

 Vi har tolkat Lund & Sundberg (2004) och slutsatsen blir att ämnet behöver närmas på ett 

metodiskt sätt, i och med att byggsektorn är hierarkiskt uppbyggd med givna strukturer där 

olika aktörer befinner sig på olika nivåer. Bland dessa aktörer på samma nivå och mellan 

olika nivåer pågår ett ständigt växlande mellan konflikt och konsensus. Genom att ha detta 

metodologiska spänningsfält för ögonen under genomförandet av undersökningen bibehålls 

fokus på metoden På liknande sätt erhålls större förförståelse för de olika synsätten och 

svårigheterna i vårt forskningsobjekt. Då undersökningen har en kvalitativ ansatts där 

förståelse söks blir det en del av analysen att påvisa skillnader som beror på synsätt. Med 

denna modell kan resultatet analyseras ur flera synvinklar för att skapa ökad insikt i 

problemet.  
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5 Resultat 

En bild av hur olika aktörer inom byggsektorn ser på kompetensutveckling framkom i vår 

undersökning. Nedan presenteras resultatet utifrån frågeställningarna och i den löpande texten 

finns vår tolkning av informationen. Där så är möjligt presenteras resultatet i förhållande til l 

modellen (i fig 1, s 20) och de synsätt som presenterats ovan. 

 
5.1 Definitioner  av kompetensutveckling 

Hur definierar de olika aktörerna i undersökningen kompetensutveckling? Både skillnader och 

likheter i hur de olika aktörerna preciserar kompetensutveckling har hittats. När det gäller den 

egna utvecklingen finns det ingen skillnad i hur yrkesarbetaren kontra tjänstemannen 

resonerar. ”Att gå vidare i sin yrkesroll, men även att utvecklas vidare som person”  

(Personalansvarig 1). Detta säger också yrkesarbetarna: ”Att utvecklas själv, om inte i mitt 

yrke så i något annat som man är intresserad av”  (Yrkesarbetare 3).  

 Gällande olikheter i definitionen av kompetensutveckling kan det sägas att 

arbetsgivarsidan såg kompetensutveckling som en organisatorisk fråga förutom egen 

utveckling: ”Kompetensutveckling är väl att man har en organisation som ständigt utvecklas. 

Det är liksom det, det går ut på”  (Personalansvarig 2). Yrkesarbetarna såg det som en 

utveckling av det egna kunnandet främst genom utbildning. Likheten dem emellan är dock 

större. Svaren visar att aktörerna är överens om att det är genom kompetensutveckling av 

individen som organisationen eller företaget utvecklas. Intresseorganisation A framhöll vikten 

av att stärka yrkesmännen sin yrkesroll. Yrkesarbetare med bredd är attraktivare på 

arbetsmarknaden. Medan Intresseorganisation B underströk vikten av ökat kvalitetstänkande 

och att utveckla bättre produkter och material. Men för bägge parter innebär detta att det är 

med ökad kunskap hos individen det börjar.  

 Beroende på i vilket sammanhang kompetensutveckling sätts blir betydelsen olika. Til l 

exempel – ”Det är skillnad på utveckling och utbildning”  sa personalansvarig 2 och det 

framgår på liknande sätt hos de andra aktörerna att det inte är självklart att utbildning ger 

utveckling. Ändock framhålls att viss kompetens endast kan fås genom formell utbildning. 

Vid utbildning eller kurs har intervjupersonerna uppfattningen att det inte spelar någon roll, 

om det är en extern utbildare eller internt arrangerad kurs eller fortbildning. Bara innehållet är 

relevant.  

 Att lära av varandra i nya projekt är vad som betonas företrädesvis, ändå är det just här 

som tidigare forskning visar att det brister (Josephson m fl 2003).  
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5.2 Viktiga aspekter  på kompetensarbete 

Vad anser de olika aktörerna som viktigt gällande kompetensutveckling? Finns det något 

område som behöver prioriteras? Konsensus råder bland informanterna i vår undersökning om 

att byggsektorn behöver satsa mer på kompetensutveckling för att klara nya förutsättningar i 

form av nya regelverk, ökad konkurrens utifrån och ökade krav från beställare. Framförallt att 

stärka yrkesarbetarna i deras yrkesroll är en viktig aspekt på kompetensutveckling. Det gör att 

yrkesarbetaren kan arbeta mer självständigt och liksom tjänstemannen lösa problem utifrån 

sina kunskaper.  Likaså är det viktigt att se till att det finns spetskompetens inom branschen. 

Här får det betydelse utifrån strukturen hur individernas beteende kommer att påverkas (fält 

ett i fig 1, s 20)  

 Skillnader i vad som är viktigt beror på vilket synsätt och position individen har (fält fyra 

fig 1, s 20). Vi trodde från början att arbetsgivarsidan skulle trycka mera på att yrkesarbetarna 

behövde kunskaper i ekonomi eller andra indirekta kunskaper. Detta trodde likaså 

intresseorganisation A: ”– Jag tror att arbetsgivaren vill ha mer av att yrkesarbetaren lär sig 

företagsekonomi och företags villkor.”  Det visade sig under intervjuerna att även 

arbetsgivarsidan ansåg att det var bredden i yrkeskunnandet som var viktigt. Dock inte för 

bred: ”Generellt tycker jag att det viktigaste är att man utvecklas i sitt yrke, att bli riktigt bra 

på det man gör och inte bredda sig för mycket”  (Personalansvarig 2).  

 I byggsektorn samarbetas det mycket omkring utvecklingsfrågor just nu. I bakgrunden 

presenterades en del av detta. Intresseorganisation B framhöll ett samarbetsprojekt, med 

många skilda aktörer, om byggmaterial Healthy Building forum eller Sunda Hus. En stor 

förändring är att byggsektorn just nu genomgår datorisering.  ”– vi går från botten till toppen 

av dataanvändning”  (Intresseorganisation B). Arbetsmiljöområdet är ett annat fält som enligt 

de tillfrågade kontinuerligt behöver uppdateras. Intresseorganisation B menar med alla nya 

förutsättningar, exempelvis mindre subventioner och ökad konkurrens, måste byggsektorn 

utvecklas på många områden. Yrkesarbetarna och intresseorganisation A menar att det är 

viktigt att känna sig tillräckligt kompetent i sitt yrke. Intresseorganisation A påtalar här vikten 

av att hålla yrkesbeviset levande och uppdaterat ”– vi får ett yrkesbevis när vi gått klart 

lärlingstiden… man kan ju tappa bitar om man inte får träna och vidareutveckla alla sidor” . 

Det händer mycket nytt, nya material, nya maskiner och andra hjälpmedel. Därför är det 

viktigt för yrkesarbetaren att få ta del av nya arbetssätt, bli skickligare och kunna arbeta 

självständigt. Det är ute på byggarbetsplatsen där teorierna i form av ritningar och 

byggplanering skall bli praktiskt arbete som kunskaper av detta slag underlättar. Enligt 
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personalansvarig 2 finns det inget område som är viktigare än något annat, alla behövs. 

Yrkesarbetaren är beroende av kunniga projektledare lika mycket som projektledaren är 

beroende av kompetenta yrkesmän.  

 När det gäller den skarpa gränsen mellan yrkesman och tjänsteman försöker aktörerna att 

hitta nya vägar men det är långt kvar till konsensus. Intresseorganisation B: ” vi har infört 

begreppet medarbetare där vi ser alla som samma och tycker att alla ska kunna ha samma 

avtal, gått ifrån White collar – Blue collar, men där möter vi motstånd från fackligt håll som 

vill ha kvar uppdelningen” (Intresseorganisation B). Här tolkar författarna att 

Intresseorganisation B önskar ett kollektivavtal för alla medarbetare oberoende om de är 

tjänstemän eller yrkesarbetare. Från fackligt håll sägs: ”  I vårt avtal stod det förut att man 

skulle göra saker för branschens bästa. Och det som var bra för branschen var oftast bra för 

individen också, men nu står det oftare i avtalet för företagets bästa … då är det ju tydligt vem 

det ska gynna” (Intresseorganisation A). Här tolkar vi enligt modellen, aktör – konflikt, fält 

två i figur 1 (s 20), att genom olika maktstrukturer söker vissa aktörer att behålla sina 

positioner på bekostnad av utveckling inom andra områden. Kampen mellan 

arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer är av tradition stark inom 

byggsektorn.  

 

5.3 Kompetensutvecklingsarbete 

Framförallt framkom det från samtliga intervjupersoner att kompetensutveckling innebär 

framförhållning och planering över tid för att få en hållbar utveckling av byggsektorn. Hur 

ska då ökad och ny kunskap erhållas? Hur arbetar man med detta inom byggsektorn? 

Organisationerna i vår undersökning kan med stöd av Ellström & Hultman (2004) sägas styra 

sitt kompetensutvecklingsarbete utifrån logiskt formade strategier, krav utifrån eller stärkande 

av den egna positionen. Beroende på vilken organisation och i vilket sammanhang skiftar 

strategierna (Ellström & Hultman 2004).  

 

5.3.1 Långsiktigt – kortsiktigt kompetensutvecklingsarbete 

Möjligheter att utvecklas inom företaget är större för ingenjörer och andra tjänstemän än vad 

det är för yrkesarbetaren. Det finns utbildningsplaner för lärlingar och för ingenjörer finns 

entreprenadskolan (Intresseförening B). Här kan man tolka det som om organisationerna har 

vad Ellström & Hultman (2004) kallar logiskt formulerade strategier utifrån ett rationellt 

perspektiv. Här blir det tydligt att det finns skiljelinjer mellan vad som är möjligt för 
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individen att tänka sig och vad som är möjligt i yrkesutövningen(Ellström & Hultman 2004). 

Det tidigare nämnda glastaket finns för yrkesarbetaren. Det är dock fullkomligt möjligt för 

yrkesarbetaren att med fortbildning utveckla sig till andra nivåer inom sin yrkesbana, men vi 

har genom våra intervjuobjekt kunnat notera att ett inbyggt motstånd existerar. Inte bara 

hinder uppifrån utan till och med yrkesarbetarna emellan finns ett dilemma med att gå över 

till andra sidan. Detta kan ses som en följd av det starka skråtänket som lever kvar. De sociala 

strukturerna uppleves som starkt hierarkiska och det är svårt för den enskilde individen att 

överbrygga dessa. Personalansvarig 2 säger: -”  vi har vissa strategiska resurser som är våran 

kärna, vår kärnkompetens. Resten kan vi köpa” . Detta kan tolkas som att de största aktörerna 

satsar på projektering av arbeten och därför på duktiga tjänstemän. Sedan hyrs yrkesfolk in 

för att utföra själva arbetet. Med detta synsätt bibehålls skråtänkandet och vi och dom känslan 

om man utgår från konflikt-aktörsperspektiv i modellens fält två, fig 1, (s 20). Det blir 

företagens fokus som bestämmer vad som är viktig kompetens för dem och hur denna 

kompetens skall utvecklas. Vidare finns konflikter i synsätt som förklaras med lagar och avtal 

(fält ett fig 1, s 20).  

 Byggsektorn har tillsvidareanställningar som sin huvudsakliga anställningsform men i 

praktiken är det fortfarande många projekt- och andra kortare former av anställningar. 

Intresseorganisation B anser att bristen på långsiktiga strategiska utvecklingsprogram för 

yrkesarbetare beror på att den fasta anställningsformen för yrkesarbetarna inte har funnits så 

länge. Våra efterforskningar visar att denna anställningsform har gällt i cirka femton år. Om 

det är kort eller lång tid kan ses ur olika synvinklar. Förklaringsmodellen, figur 1 fält ett och 

två (s 20) kan användas här. Aktörernas beteende inom organisationerna styrs av de avtal och 

lagar som bildar strukturen för byggsektorn.  Författarna har dock inte fördjupat sig i dessa 

lagar och avtal då detta inte var vårt syfte. Vår tolkning, i undersökningen, är dock att 

nuvarande regelverk ger företagarna möjligheten att låta staten utveckla personalen och att de 

utnyttjar denna möjlighet. Av de tre yrkesarbetarna i undersökningen tyckte ingen att det 

förekom någon egentlig kompetensutveckling på de företag de för närvarande arbetade åt. Inte 

heller hade tidigare arbetsgivare stått för kompetensutveckling i form av vidareutbildning. 

Däremot hade de fått utbildningar i form av arbetsmarknadsåtgärder när de varit arbetslösa. 

Här rörde det sig om skilda saker exempelvis ritningsläsning, fukt-och mögelskador, cad-

ritning och andra datautbildningar, knuttimring, och brokonstruktioner. I SOU 2002:115 

påpekas orimligheten i att det är genom arbetsmarknadsåtgärder som stora delar av 

arbetskraften i byggsektorn får sin fortbildning. De personalansvariga påtalar att av gällande 

personalutbildning är det mestadels måsteutbildningar som yrkesarbetarna får. Det är alltså 
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krav utifrån från beställare eller på grund av lagar (fält tre, fig 1 s 20) som de flesta kurser och 

utbildningar för yrkesarbetare hålls. Stärkande av yrkesrollen fås däremot av staten vid 

fortbildning under arbetslöshet. 

 

5.3.2 Lära av varandra – vardagskunskaper   

Enligt tidigare undersökningar är byggsektorn full av inlärningsmöjligheter. Ständigt nya 

projekt och ett stort antal olika yrkesmän som tillsammans skall lösa ett byggprojekt borde 

vara idealet, fullt av möjligheter att lära av varandra (Josephson m fl 2003). Yrkesarbetarna 

säger i intervjun att det är framförallt genom att lära av varandra som de utvecklas som 

yrkesmän: 

Man lär av varandra. Det är väl kompetensutveckling, att lära av varandra!? Det är alltid någon som har 
gjort det man ska göra och kan visa hur man gör det enklast och bäst. Då kan man undvika att göra fel 
(Yrkesarbetare 1).  
 

Visst är erfarenheter en viktig form av kompetensutveckling. Tidigare forskning (Josephson 

m fl 2003, Knauseder 2004) och svar i intervjuerna visar dock att det är dåligt med 

uppföljning och dokumentation av projekt: ”Det finns förbättringar att göra så att gubbarnas 

kunskaper kommer till sin rätt och att erfarenheterna från tidigare projekt kommer de nya 

projekten till del”  (Personalansvarig 1). Problemet här är överlämnandet mellan yrkesgrupper 

och kategorier. Enligt personalansvarig 2 är det ett ”branschproblem att det kommer folk som 

ska ta över i olika skeden”. Deras företag är bäst om de ”gör ett jobb från början till slut” . 

Utmaningen blir att sätta ihop organisationen för varje byggarbetsplats så optimalt som 

möjligt. Att yrkesarbetarna kompletterar varandras kunnande och lär av varandra. Ytterligare 

ett problem med denna form av kompetensutveckling är tidspressen. – ”Det är alltid tajt med 

tid och projekten skulle helst vara klara när vi börjar”  (Personalansvarig 1). 

Intresseorganisation A menar att det är Learning-by-doing, som står för det mesta av 

yrkesarbetarens utveckling i yrket. Det finns ett fåtal arbetsgivare som låter sin personal få 

bredd genom att till exempel låta anläggare arbeta som snickare vintertid istället för att 

permittera dem. Det är kompetensutveckling som inte syns i statistiken men som fungerar. 

Dessa arbetsgivare tar sitt ansvar och samtidigt kan de behålla kompetent personal 

(Intresseorganisation A). 
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5.3.3 Kostnad eller konkurrensfördel  

Vem som ska betala kostnaderna för kompetensutveckling talas det mycket om under 

intervjuerna. ”Företagen måste ju ha lönsamhet i utbildningar”  säger Personalansvarig 1. 

Resurserna för företagen är mycket olika, det var alla aktörer överens om. Ett företag med 

stora tillgångar kan naturligtvis finansiera utbildning eller ha högre bemanning för att 

underlätta naturlig kompetensutveckling, medan fåmansföretag har svårt att hänga med. Ett 

företag med välutbildad personal står sig bättre i konkurrensen anser alla sju informanter. 

Intresseorganisation A menar att de företag som i framtiden blir framgångsrika är de företag 

där personalen trivs och får möjligheten till kompetensutveckling inom företaget. 

Personalansvarig 2 menar att utbildning i sig inte är en konkurrensfördel men ska ”man hänga 

med i konkurrensen finns det inga alternativ än att utveckla den egna personalen. 

 Här menar yrkesarbetarna och intresseorganisation A att: ”Arbetsgivaren ser gärna att 

arbetaren redan är utbildad, kompetensutvecklad men vill inte betala för det.”  Stöd för den 

uppfattningen kan fås i SOU 2002:115 där det framgår att yrkesarbetaren får mest 

kompetensutveckling, i form av utbildning, när han är arbetslös. Detta har likaså 

yrkesarbetarna tagit upp i intervjusituationen. Samtidigt medger personen från 

intresseorganisation A, att de som företrädare för sina yrkesarbetare trycker hårdare på 

lönehöjningar och arbetstidsförkortningar än kompetensutveckling för medlemmarna i 

förhandlingar med arbetsgivarsidan: ”Vi som fackförening har låga krav på detta med 

kompetensutveckling, när vi förhandlar. Vi måste se till att driva på lite för att hålla vårt 

yrkesbevis levande. Det måste finnas möjligheter till kompetensutveckling i yrket. Som andra 

fackföreningar måste vi vara med och betala och börja prata om det här”  (Intresseorganisation 

A). Kollektivavtalen pekas ut som en förhindrande faktor av arbetsgivarsidan medan 

arbetstagarsidan ser dessa som en möjlighet till bättre former av kompetensutveckling av 

yrkesarbetarna. 
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6 Diskussion 

Nedan kommer som sammanfattning några korta slutsatser enligt frågeställningarna. Sedan 

diskuteras viktiga aspekter och begränsningar vilka gett idéer om fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsatser  utifrån frågeställningarna 

1. Hur definierar de olika aktörerna i vår undersökning kompetensutveckling? 

 

Lika för alla informanter var – egen utveckling – att gå vidare i sin yrkesroll, men även att 

utvecklas vidare som person. Inte bara i yrket, utan även i annat som intresserar personen 

är egen utveckling och ökar personens kompetens. Intresseorganisationerna såg dessutom 

kompetensutveckling som utveckling av sektorn som helhet. Personalmännen såg 

utveckling av organisationen som en följd av medarbetarnas kompetensutveckling. 

Yrkesarbetarna ansåg kompetensutveckling likställt med vidareutbildning. 

 

2. Vad anser aktörerna vara viktiga aspekter på kompetensutveckling? 

 

Samtliga aktörer anser att byggsektorn behöver utvecklas på många områden för att möta 

de krav som kommer utifrån i form av lagar, krav från beställarna och ökad konkurrens. 

Att optimera projektorganisationer så att man tillvaratar vardagskunskaper. Alla 

informanter lyfte fram att yrkesarbetarna behöver stärkas i sin yrkesroll. 

 

3. Hur arbetar man inom byggsektorn med kompetensutveckling? 

 

Tjänstemän och lärlingar har utbildningsplaner. Kompetensutveckling tenderar att i 

övervägande fall koncentreras till måsteutbildningar. I övrigt sker mycket av 

kompetensutvecklingen av yrkesarbetarna genom arbetsmarknadsverket och fackliga 

organisationers försorg. Dessutom samarbetar aktörerna i flera olika forsknings- och 

utvecklingsprogram. 
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6.2 Viktiga aspekter  &  insikter  

Ett syfte med uppsatsen var att undersöka hur olika aktörer inom byggsektorn ser på 

kompetensutveckling. Författarna tror att aktörerna genom ökad förståelse för varandras syn 

på kompetensutveckling kan utforma bättre strategier för kompetensutveckling inom 

byggsektorn. Under arbetets framskridande har vi blivit medvetna om tvetydighet hos de 

intervjuade personalansvariga avseende vikten av kompetensutveckling. De intervjuade 

personalansvariga gav unisont en bild av hur viktig kompetensutveckling är för det egna 

företagets utveckling och styrka i en konkurrenssituation. Samtidigt framhåller de hur låg 

personalomsättningen är, yrkesarbetarna väljer ogärna att byta arbetsgivare. Diametralt mot 

dessa uppgifter staplas hinder för en god kompetensutvecklingskultur genom en stor rädsla för 

att den enskilde arbetaren ska bli för bred i sitt kunnande. Argument som, ”vi kan inte ge för 

mycket utbildning då risken finns att de slutar och börjar någon annanstans”  eller ”de ska inte 

vara för breda i sina kunskaper”  ser till att skapa hinder för ett gott utbildningsklimat. Tolkat 

utifrån struktur – konsensusperspektiv (fält tre fig 1, s 20) har alla teoretiska möjligheter att 

förverkliga sig själva. I praktiken kommer dock de sociala skillnaderna mellan aktörerna göra 

det lättare för vissa att utveckla sig (fält fyra fig 1, s 20). I sin förlängning bidrar ett system 

likt det vi noterat i våra intervjuer till en bransch som riskerar att förlora kompetens och 

kreativitet vilket torde vara en grundbult för ett hälsosamt utvecklingsarbete och framgång. 

Detta ser vi som om gamla strukturer tas för givna och det tar tid innan nya synsätt slår 

igenom. Det pågår som bakgrunden visat mycket utvecklingsarbete och förutsättningarna för 

byggsektorn att bli effektivare är stora om samarbetet mellan aktörerna fortskrider. 

Ekonomiska styrmedel och krav på avkastning har dock en tendens att bakbinda 

utvecklingsarbete där en direkt påvisbar effekt inte kan uppmätas. Intervjuerna har visat att 

det finns en klar linje att kompetensutvecklingen vridits till att utsträcka sig til l 

måsteutbildningar. Det vill säga utbildningar som till sin utformning uppfyller grundläggande 

lagstadgade krav eller utbildningar som beställare kräver att entreprenören ska inneha. En 

anpassning där organisationen svarar mot förväntningar och krav från omvärlden enligt 

kulturelltinstitutionellt perspektiv (Ellström & Hultman 2004).  

 Ett exempel på en lagstadgad utbildning som träder i kraft till årsskiftet är att samtliga 

byggnadsarbetare som kommer i kontakt med att resa en byggnadsställning ska genomgå en 

kurs för att bli behöriga att utföra detta arbete. Oavsett om arbetaren arbetat hela sitt 

yrkesverksamma liv med att bygga ställning ska utbildningen genomföras. Ett system vilket 

har sin uppbyggnad enligt ovanstående kan enligt författarna komma att förfela syftet med 
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kompetensutveckling. Vi menar att en individ med mångårig erfarenhet kan ha svårt att se 

nyttan med att gå en utbildning i det han anser sig kunna. Här blir det då viktigt att förklara 

bakomliggande motiv och ta tillvara individens kunskaper. Det kan generera en bättre 

förståelse för utbildningskravet om individen känner delaktighet. Här förbises de sociala 

skillnaderna till förmån för de yttre förutsättningarna enligt fält tre, fig 1 (s 20). 

 En insikt vilken kommit att växa fram under arbetes framskridande är att mycket av den 

utbildning som är central sker utanför byggföretagen (SOU 2002:115). Idag är många av 

arbetstillfällena inom byggsektorn utformade i projekt. En och samma byggnadsarbetare kan 

under ett år ha blivit uppsagd och återanställd i ett annat projekt flera gånger. Denna typ av 

anställningsform kan komma att missbrukas av företagen för att undkomma att bli belastade 

med kostnaden för utbildning och kompetensutveckling. Förklaring utifrån fält ett i vår 

modell (fig 1, s 20) blir att rådande struktur styr aktörernas beteende. Vad vi erfarit blir 

byggnadsarbetare friställda vid utgång av projekt, för att därefter ånyo bli återanställda i ett 

nytt projekt. Projektanställningen är ofta villkorad med att byggnadsarbetaren har 

specialkompetens inom sagda ramar: - ”När jag var arbetslös fick jag gå en brobyggarkurs via 

arbetsförmedlingen så jag kunde få jobb hos X”  (Yrkesarbetare 2) vilka många gånger 

Arbetsmarknadsstyrelsen eller de fackliga organisationerna ombesörjer. Intresseorganisation 

B påtalar att anställningsformen tillsvidareanställning inte varit norm tillräckligt länge och att 

det därför inte finns utvecklingsprogram för yrkesarbetare på samma sätt som det finns för 

tjänstemän inom byggsektorn. Då det visat sig att denna anställningsform i sin nuvarande 

utformning funnits i ca 15 år är det mera ett tecken på att strukturerna i byggsektorn gör att 

gamla tankebanor lever kvar (fält ett fig 1, s 20). Författarna har noterat att det är mycket vi 

och dom som kommer fram under intervjuerna. Här tycker vi oss se att mer kraft läggs på att 

upprätthålla den maktbalans som finns mellan de två stora intresseföreningarna än vad som 

läggs på kompetensutveckling för yrkesmännen. Detta kan ses utifrån fält två (fig1 s 20) i 

modellen. 

 Aktörerna, inom detta system som byggsektorn är, har att rätta sig efter de regler och 

normer som finns. Deras sociala position spelar stor roll i vilken chans til l 

kompetensutveckling under arbetstid man får. Som tjänsteman eller ombudsman i en 

intresseorganisation ingår planerad kompetensutveckling i yrkesrollen nästan per automatik. 

Emedan yrkesarbetarna för det mesta får försöka lära av varandra under arbetets gång. 

Kunskapsöverföring individ till individ är enligt pedagogisk forskning att föredra dock kan 

konsekvensen bli att man ibland lär in fel. På grund av tidsbrist är det många som kan missa 

dessa spontana inlärningstillfällen. Tidigare forskning har också påvisat att det finns stora 
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brister i den kunskapsöverföring som sker mellan och inom projekt (Josephson m fl 2003, 

Knauseder 2004). 

 

6.3 Begränsningar  &  for tsatt forskning 

Våra valda begränsningar innebär att inga generaliseringar kan göras. Dock anser vi att viss 

förståelse för de olika aktörernas synsätt på kompetensutveckling har uppnåtts vilket var ett 

syfte med undersökningen. Den största begränsningen i vårt arbete har varit tidsramen. Våra 

intentioner vid starten av detta arbete var att inom tidsramen försöka kartlägga hur 

byggsektorn ser på kompetensutveckling. Under resans gång har många nya vinklingar och 

aspekter på vårt arbete kommit att blossa upp. Vilka mekanismer möjliggör att kostnaden för 

utbildning och kompetensutveckling flyttas från de ansvariga företagen till det offentliga? Hur 

kommer de svenska företagen att på sikt klara konkurrensen från utländska företag? Enligt 

branschen själva har redan idag många andra länder mycket kompetent personal. En annan 

aspekt vi beklagligt nog inte kunnat penetrera är hur den egna tillväxten av personal ska 

kunna tillgodoses om inte en väl utvecklad möjlighet till kompetensutveckling och 

karriärutveckling tillgodoses inom de egna leden. Vi har genom att begränsa oss till de större 

aktörerna inom det valda segmentet möjligen kommit att färgas i vår uppfattning. Dock torde 

ovanstående brister bli mer synliga om de ekonomiska resurserna är begränsade vilket kan 

vara fallet i små företag. Byggbranschen är en stor aktör på arbetsmarknaden och den är i en 

betydande förändringsfas. Alla de individer vi kommit i kontakt med i detta arbete har styrkt 

detta. Hur denna förändring kommer att se ut och vad som påverkar råder det däremot delade 

meningar om. Intrycket vi fick, var att de forskningsresultat som kommer fram stannar längre 

upp i hierarkin. Yrkesmän och småföretagare verkar ha svårt att finna och ta till sig denna 

information.  

 Ytterligare ett fält vi med avsikt valt bort är den betydande zon av svartarbete som inte ens 

kommer i närhet av de av arbetsmarknaden kravställda utbildningar och 

kompetensutvecklingar vilket i sin förlängning möjligen leder till personskador med mera. 

Här finns mycket att undersöka. 

 Som slutkommentar vill vi påpeka att det varit ett intressant och spännande område att 

undersöka. Det finns en vilja och positiv inställning till förändring inom byggsektorn. Det 

visar inte minst informanternas positiva inställning till vår undersökning. Genom ökad 

förståelse och insikter i varandras synsätt kan utvecklingsarbetet bli än mera framgångsrikt. 

För att träffa huvudet på spiken är svårt om man inte har den rätta kompetensen. 
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Bilagor 

Förkor tningar  

 
För att underlätta för läsaren, presenteras här förklaringar på förkortningar som används i 

texten.  

 

 

BI,...............................Sveriges Byggindustrier 

Byggnads, ..................Byggnadsarbetarnas fackförbund  

BYN, .........................Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 

FoU,............................Forskning och Utveckling 

IVA,............................Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 

KOM, .........................Europeiska Gemenskapernas Kommission, rapportserie 

KTH, ..........................Kungliga Tekniska högskolan 

LO, .............................Landsorganisationen, Centralorganisation för Sveriges fackförbund 

NE..............................Nationalencyklopedin, 

SBUF,.........................Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

SSF,............................Stiftelsen för Strategisk Forskning 

SOU, ..........................Statens offentliga utredningar 

ÖRU, ..........................Örebro Universitet 
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Intervjuguide 

Inledningsfrågor – för att skapa kontakt och ge bakgrundsinformation. 
 
1. Hur länge har du arbetat inom byggsektorn? 

1.1. Hur länge hos den här arbetsgivaren? 
1.2. Vilken utbildning har du? 
1.3. Annan yrkeserfarenhet. 

 
Tematiska frågor – för att få svar på våra frågeställningar och syfte med uppsatsen 
 
2. Vad innebär kompetensutveckling för dig? 

2.1. Kan du/ni ge några exempel? · 
3. Hur ser din personliga erfarenhet av kompetensutveckling ut? 

 
4. Vilken kompetens är viktigast inom ditt område i byggsektorn? 

 
5. Hur sker kompetensutveckling hos er? 

 
6. Hur tar man tillvara vardagskunskaper?  

Exempelvis idéer som förenklar arbetet, hur sprids de vidare inom ert företag. 
 
7. Vilka konkurrensfördelar ger det företagen att lägga tid och resurser på 

kompetensutveckling? 
7.1. Läggs det tillräckligt med tid och resurser på detta? 
7.2. Vilken fördel av kompetensutveckling har företagen? 
7.3. Vilken fördel av kompetensutveckling har individerna? 

 
8. Finns det något värde i att utbilda i indirekta kunskaper?  

(Ingenjören utbildas i praktiskt byggnadsarbete respektive att byggnadsarbetaren ska 
kunna ekonomistyrning, miljöstyrning m.m.) 

 
9. Vid utbildning – På vilka sätt kan det ha betydelse om det är inom organisationen eller 

externt som utbildningen sker? 
 
10. Hur tror du/ni att kompetensutveckling skiljer sig åt på stora respektive mindre företag? 

10.1. Kan du/ni ge några exempel? 
 

 
Avslutning 
Detta var våra frågor, finns det något som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fråga 2, 3, 7.2, 7.3, och 8 kan kopplas till frågeställning 1. 
Fråga 2, 3, 4, 7.1 och 10 kan kopplas till frågeställning 2 
Fråga 5, 6, 7, 9 och 10 kan kopplas till frågeställning 3 
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Följebrev 

 

Örebro 2005-11-10 
 
 
 
 
 
Hej 
 
Vi är två studenter, Jonny Berzelius och Anna Pettersson, vid Pedagogiska institutionen, 

Örebro Universitet. Vi skriver en C-uppsats i arbetslivspedagogik, vår handledare heter Lars 

Ryhammar. Uppsatsen kommer att behandla kompetensutveckling, vad begreppet står för och 

hur olika aktörer inom byggsektorn ser på detta med kompetensutveckling 

 

Vi garanterar er anonymitet, det vill säga namn och företag kommer 

inte att kunna utläsas i uppsatsen.  

 

Ett stort tack för att vi fått komma till Er och för att Ni ställer upp på 

en intervju. Att vi får åsikter från olika aktörer inom byggsektorn är en 

förutsättning för att vår undersökning skall lyckas. 

 

Undrar Ni över något ytterligare kan Ni nå oss på våra mobiltelefoner: 

Jonny Berzelius, 073-357 15 51 

Anna Pettersson, 070-517 01 39 

 

 


