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Abstract
This report is the result of an investigation on views of competence and competence 
development in some organizations in the area of explosives. The organizations involved 
included five companies active in the explosives sector and a competence centre in the area of 
explosives working with education and competence development in the sector. The goal of the 
investigation was to compare the companies’ and the competence centre’s views on competence 
and competence development. The investigation was based on qualitative interviews with 
representatives from the involved companies and staff at the competence centre. The results 
show that there are differences between the companies and the competence centre in views of 
competence and competence development. Where the companies promote safety, performance 
and effectiveness the competence centre instead promote safety, awareness and networking 
within the sector. The conclusions presented mainly discuss the possibilities of improved 
understanding between the companies and the competence centre.  
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Sammanfattning
Det här rapporten är ett resultat av undersökning av ett antal organisationers syn på kompetens 
och kompetensutveckling inom explosiva ämnen. Organisationerna inkluderade fem företag 
verksamma inom sektorn för explosiva ämnen samt en kompetensresurs inom explosiva ämnen 
som arbetar med utbildning och kompetensutveckling inom sektorn. Målet med undersökningen 
var att utifrån resultatet kunna jämföra företagen och kompetensresursens syn på kompetens och 
kompetensutveckling. Undersökningen baserades på kvalitativa intervjuer med representanter 
för de involverade företagen och medarbetare på kompetensresursen. Resultaten visar att det 
finns skillnader mellan hur företagen och kompetensresursen ser på kompetens och 
kompetensutveckling. Där företagen tar upp säkerhet, prestation och effektivisering lägger 
kompetensresursen istället vikt på säkerhet, medvetenhet och nätverkande inom sektorn. De 
slutsatser som presenteras handlar huvudsakligen om möjligheter till ökad förståelse mellan 
företagen och kompetensresursen. 

Nyckelord
Lärande på arbetsplatsen, kompetens, kompetensutveckling, utbildning och explosiva ämnen.
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Examensarbetet genomfördes i huvudsak under våren och sommaren 2010 vid Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms Universitet. Det har 
varit ett mycket lärorikt arbete som givit mig insyn i många både intressanta och varierade 
områden. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

1.1.1 Kompetensutveckling och utbildning inom explosiva ämnen

Energetiska material är ett samlingsnamn för ämnen vars kemiska struktur har ett stort internt 
energiinnehåll och som kan fås att avge detta under korta tidsperioder. Till energetiska material 
räknas explosiva ämnen men ibland också drivmedel även om andra kategoriseringar ibland 
förekommer (Tauzia, 2007). Den vanligast förekommande sorteringen mellan kategorierna 
explosiva ämnen och drivmedel är att explosiva ämnen kan sönderfalla och avge sin energi utan 
tillgång till syre från omgivningen. explosiva ämnen kan därmed sönderfalla och avge sin energi 
till omgivningen så snabbt att deflagration och ibland även detonation uppstår. Detta möjligt då 
syret i explosiva ämnens fall redan ingår i den ursprungliga kemiska strukturen. Drivmedel 
däremot behöver syrerik omgivning för att brinna effektivt och sönderfallshastigheten begränsas 
därmed av hastigheten för tillförseln av nytt syre. Det säger sig självt att ett ämne som under 
kort tid utan behov av syre i omgivningen kan avge stora mängder energi kräver försiktighet vid 
handhavande. Det bör därför inte förvåna någon att den tekniska utvecklingen inom explosiva 
ämnen har gått hand i hand med många olyckor och stor förstörelse. Med tiden har dock bättre 
förståelse för de processer som kännetecknar explosiva ämnen möjliggjort en allt säkrare 
hantering av dessa produkter. Regler och riktlinjer för produktion, lagring, transport och 
hantering av dessa ämnen har gjort det möjligt att utnyttja dem säkert både civilt som militärt. 

Det har dock visat sig att regler, hur tydliga de än är inte helt kan skydda oss från olyckor som 
involverar explosiva ämnen. Den mänskliga faktorn gör sig nämligen sällan så närvarande som i 
samband med explosiva ämnen då minsta misstag kan resultera i både stor förstörelse och i 
värsta fall förlust av människoliv. Därför är det kanske mer än i någon annan bransch oerhört 
viktigt att all personal som arbetar inom området har rätt kunskaper och tillräcklig förståelse för 
de regler som gäller (Randle, 2005). Sverige har tack vare Alfred Nobel en lång tradition inom 
hanterandet av explosiva ämnen. Länge var Bofors, Nitro Nobel och det statliga Förenade 
Fabriksverken (FFV) de dominerande aktörerna inom området och Sverige har genom dessa 
legat i framkant i kunnande inom explosiva ämnen.  

Under de närmaste åren kommer i Europa och USA stora mängder kompetens inom explosiva 
ämnen gå förlorad i samband med pensionsavgångar (Randle, 2005). I syfte att motverka denna 
förlust och grundlägga ett europeiskt samarbete kring kunskap och utbildning om energetiska 
material startades genom Leonardo da Vinci-programmet projektet EUExcert. Projektet följdes 
sedan upp av EUExcert II och slutligen EUExcert III (eller EuExNet). En av de viktigare 
uppgifterna i denna serie av projekt var att skapa nationella noder av kunskap för att kunna 
säkerställa utbildning inom området energetiska material. Dessa noder ska verka för utveckling 
av kompetenser och som hjälp till organisationer med verksamhet knuten till energetiska
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 material i syfte att bibehålla och vidareutveckla de europeiska ländernas kompetens inom detta 
område. Kompetenscentrum Energetiska Material, KCEM har varit både projektägare och en av 
de drivande aktörerna i projekten och agerar som en sådan nod i Norden. KCEM är en 
organisation som ägs och styrs av Intresseföreningen för Kompetenscentrum Energetiska 
Material och grundades 2001. Organisationens syfte är att upprätthålla en stark svensk 
kompetens inom området explosiva ämnen som en respons på frånvaron av dylikt i det allmänna 
utbildningssystemet. Från sina lokaler i Karlskoga arbetar KCEM med att i Sverige inom 
området energetiska material (http://www.kcem.se/, 2010):

• Främja utbildning av personal på samtliga nivåer

• Stödja och initiera forskning vid universitet, högskolor och andra institutioner

• Bedriva uppdragsverksamhet inom utbildning, teknik-, process-, och produktutveckling
• Vara ett forum för samverkan mellan industrier, universitet, högskolor och andra 

aktörer

• Främja innovativt nytänkande och nyskapande

För att effektivt kunna verka som en ovan nämnd nod i Norden inom området behöver KCEM 
skapa sig en bild av hur situationen ser ut i landet. Två mindre undersökningar har gjorts med 
syfte att lägga en grund för ett större inledande projekt från KCEMs sida att skapa sig den 
förståelse för situationen som krävs1. Många frågor är dock fortfarande obesvarade och det är ur 
denna problematik idén till det här examensarbetet föddes. Därmed har det som delsyfte att 
svara på några av dessa frågor och därmed bättre förbereda KCEM för arbetet organisationen 
har framför sig.

1.1.2 KCEMs tidigare undersökningar

Den ena av dessa två tidigare nämnda undersökningar hade som mål att ta reda på det behov av 
utbildning och kompetensutveckling som fanns hos ett antal organisationer i centrala Sverige. 
18 organisationer valdes ut som var belägna i kommunerna Karlskoga, Nora, Lindesberg, 
Vingåker, Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Urvalet berodde delvis på 
projektstödets specifikationer men också på att KCEMs lokaler är belägna inom detta område 
och därmed är lättast tillgängliga för dessa organisationer. Undersökningens mål var att ta fram 
kvantitativa data som beskrev det behov av utbildning inom explosiva ämnen som fanns på 
dessa 18 organisationer. Tillsammans hade dessa 2500 anställda i centrala Sverige. Insamlandet 
av information genomfördes med hjälp av telefonintervjuer med, besök hos och via email med 
företagsledare, personalchefer och fackliga representanter på de aktuella organisationerna. 
Studiens resultat presenterades delvis med ett statistiskt dokument där organisationernas behov 
beskrivs relaterat till 49 under studien framtagna kategorier av utbildningsbehov. Behovet blev 
lite mer än en timme utbildning per anställd i genomsnitt per år. Ur statistiken kan utläsas att 
medelåldern bland de anställda var hög på 48 år. Det visade sig även att organisationerna hade 
sämre överblick än väntat när det gäller förlusten av kompetenser det närmaste decenniet. Ett 
indirekt resultat blev därmed att de inblandade organisationerna dessutom fått en ökad förståelse 
för den problematik de står inför med bortfall av kärnkompetenser och de behov de har av 
utbildning och kompetensutveckling. 

1Dessa undersökningar publicerades aldrig eftersom de bara var tänkta att användas internt. 
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Ytterligare en undersökning genomfördes av KCEM för att försöka identifiera organisationer 
och kompetenser som arbetar med utbildning inom området energetiska material i Norden. 
Denna med mål att delvis hitta för KCEM potentiella samarbetspartners och delvis för att kunna 
skapa en bild av vilket utbud som finns inom området. Undersökningen genomfördes informellt 
av ledande personer i KCEM som utnyttjade sitt väl utvecklade professionella nätverk inom 
sektorn för sammanställa en rapport.  Resultatet av undersökningen visar att utbudet var smalt 
och koncentrerat på ett fåtal organisationer vilka i huvudsak var knutna till Försvarsmakten. I 
undersökningens rapport diskuteras även avsaknaden av formell yrkesförberedande utbildning 
inom området i Sverige. Huvudanledningen till denna avsaknad ansågs vara att behovet av 
utbildad personal i området trots omständigheterna inte var tillräckligt stort för att rättfärdiga en 
kontinuerligt rullande statlig utbildning. Denna avsaknad av formell utbildning inom området 
föranledde 1999 starten för ett projekt av Nammo Vingåkersverken för att tillgodose ett 
utbildningsbehov som uppkommit. Resultatet av detta projekt blev en ett år lång 
yrkesförberedande utbildning för arbete hos organisationer med verksamhet knuten till 
explosiva ämnen. Utbildningen har sedan dess genomförts under ett antal år och omarbetats 
genom KCEM till en kvalificerad yrkesutbildning i samarbete med Lärcentrum Masungen i 
Lindesberg. När denna till slut lades ner påbörjade KCEM ett nytt projekt med mål att skapa en 
kvalificerad yrkeshögskoleutbildning med bas i Karlskoga kommun. Ett projekt som i skrivande 
stund ansöker om uppstart under 2011.

1.1.3 Definition av begreppet

För att i kommande text undvika onödiga missförstånd i samband med användandet av ordet 
kompetens redovisas här den definition studien utgår ifrån när ordet kompetens används. 
Mulder beskriver begreppet som en individs eller en organisations förmåga att genom 
handlande och lösande av problem nå framgång. Han baserar denna definition på följande åtta 
punkter (Mulder, 2000, s.5):

1. Competencies are capabilities and they can be seen as performance requirements of 
persons, teams, working units or organizations that enable them to deliver the desired 
performance: an example of a competence of the Royal Dutch Airline (KLM) is the 
ability of turning a carrier: the capability of realizing a minimum turning time (between 
arrival and departure), that is of essential importance, and that has much value added 
and that directs the coordination and integration of  various disciplines, departments and 
technologies.

2. Competencies are related to results areas and the performance of organizations, or of 
working units, or individual jobs (e.g. In the field of purchasing management, 
marketing management, supply chain management or account management);

3. Competencies are mastered to a certain level of proficiency, and can be developed 
further in many cases; mastery levels that can be distinguished are beginning, 
advanced , competent, proficient en expert (Dreyfus & Dreyfus, 1986);

4. Competencies consist of related and meaningful clusters of knowledge, skills and 
attitudes (like entrepreneurship, result orientation, flexibility);

5. Competencies are portable to a certain extent (flexibility can be used in negotiation 
situations and during information transfer);
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6. Competencies can be present in persons and systems (the abilities of persons, for 
instance, and the knowledge that is stored in computer files);

7. Competencies form a necessary condition for the ability to perform (possessing 
leadership skills and using them in daily practice are two different things);

8. Competencies are not directly an overtly observable: they are abilities that are 
represented in certain performance: so the level to which persons possesses certain 
competencies is measurable only by analysing performance (initiative, decisiveness and 
customer orientation are not observable to without letting the person apply the 
competencies mentioned in practice of in a simulated situation. 

I en organisation är det viktigt att hålla isär kompetens på individnivå och kompetens på 
organisationsnivå. Detta eftersom det sällan är så enkelt att det råder en direkt koppling mellan 
en organisations kompetens som helhet och de kompetenser som innehas av de individer som 
ingår i organisationen. Istället råder ett förhållande där organisationens kompetens växer ur de 
kompetenser som enskilda medarbetare skaffar sig. Detta så länge de senare är till hjälp för 
organisationen (Elkjaer & Wahlgren, 2006). En nyckelkompetens i sin tur definieras som en 
kompetens som möjliggör någon typ av kritisk verksamhet i organisationen och som 
organisationen därmed inte kunnat klara sig utan (Nützman, 2007). Nyckelkompetenser kan 
liksom andra kompetenser finnas på både individuellt och organisatoriskt plan i verksamheten.

1.1.4 Kompetens och kompetensutveckling

Kompetensutveckling har blivit ett allt viktigare begrepp i en värld där utvecklingen går 
snabbare för var dag som går och där ökande möjligheter öppnar för en allt hårdare konkurrens. 
Strategier för att utveckla kompetenser har kommit att bli ett nytt sätt att öka sin 
konkurrenskraft och den organisation som på effektivast sätt ger sina medarbetare de 
kompetenser som krävs klarar sig bäst (Ylinenpää, 1997). En snabbt utvecklande och skiftande 
marknad kräver att ny kunskap kontinuerligt måste tas in av de anställda för att kunna hantera 
de åtaganden företagen gör. Detta ofta på andra sätt än genom att ta del av traditionell 
undervisning. Behovet av flexibilitet ökar vilket kräver flexibla och mobila anställda som har 
möjlighet att hantera nya arbetsuppgifter och förändrade villkor. Kraven på de anställda skiftar 
därmed från att ha legat på kvalifikationer till att ligga på kompetenser (Dehnbostel & 
Dybowski, 2001). För att kunna hantera de ökande kraven på de anställda har det blivit allt 
populärare att arbeta med så kallad lärande organisation där de anställda har möjlighet att 
utveckla kompetenser internt på företaget. Antingen genom att ges möjlighet att lära sig av mer 
erfarna medarbetare på arbetsplatsen eller genom utnyttjandet av externa kompetenser. För att 
dessa interna lärandeprocesser ska kunna förekomma effektivt måste dock en del krav vara 
uppfyllda i form av kulturella, sociala och organisatoriska strukturer (Dehnbostel & Dybowski, 
2001; Stein, 1996). Detta i sin tur kräver både kunskap och arbete från ledning och 
personalansvariga på företaget.   

Samtidigt finns det mycket som pekar på att många företag fortfarande inte har tagit till sig 
tänkandet kring en lärande organisation. De möjliga orsakerna till detta är många men några är 
vanligare än andra. En vanlig orsak verkar vara att många företag inte har integrerat 
kompetenstänkandet i sin interna struktur (Mulder, 2000) vilket innebär att de tankar som finns 
om kompetens och kompetensutveckling inom organisationen sällan når ut till alla delar av 
verksamheten. Detta innebär i sin tur att företaget går miste om möjligheten att integrera 

10



tankarna om kompetensutveckling i företagets kultur. En annan vanlig anledning är att företag 
på grund av stressiga förhållanden och strikt prioritering har små möjligheter att åstadkomma 
någon typ av storskaliga förändringar varvid företaget hellre satsar på att släcka bränder än att 
bygga för framtiden. Istället för att föra en långsiktig kompetenshantering baserad på en uttänkt 
strategi med alla fördelar det innebär löser företaget istället problemen när luckor och behov av 
kompetens uppstår, ofta med höga kostnader som konsekvens (Nützman, 2007). Begränsade 
ekonomiska resurser är också det en starkt bidragande faktor till att nödvändiga förhållanden för 
en lärande organisation inte uppfylls. Istället begränsas lärandet till planerat lärande som 
förväntas med säkerhet ge en påtaglig och direkt nytta för verksamheten istället för att lärandet 
integreras naturligt i det dagliga arbetet (Persson, Widén, 2008).  

Forskning har visat att det antagligen inte finns en generell lösning på hur kompetensutveckling 
på effektivast sätt ska kunna genomföras på ett företag. Detta innebär att varje enskilt företag 
måste utgå ifrån sina egna behov och möjligheter (Löfstedt, 2001). Viktigt generellt är dock att 
ur ledningssynpunkt med blicken riktad mot framtida satsningar försöka identifiera så kallade 
nyckelkompetenser som driver företagets utveckling och håller igång dess verksamhet (Stein, 
1996; Nützman, 2007). Undersökningar visar samtidigt att det råder en viss förvirring kring 
användandet av ordet kompetens och att det på olika organisationer ofta finns olika definitioner 
av begreppet (Mulder, 2000). Det faktum att vad som är viktiga kompetenser för ett företag 
varierar samtidigt som själva definitionen av kompetens själv kan variera skapar en situation där 
det ur kompetensutvecklingssynpunkt verkar väldigt viktigt att komma fram till en gemensam 
bild. I det fall en extern resurs används för att underlätta utvecklingen av kompetens blir denna 
gemensamma bild om möjligt ännu viktigare. Förutom att avsaknaden av en sådan lätt skapar 
förvirring mellan organisationerna i kommunikationen mellan dem kan det också leda till att 
förväntningar och målsättningar tolkas olika av givaren respektive tagaren i kunskapsutbytet.

1.2 Syfte och frågeställningar
Med bakgrund i tidigare forskning och anknutet till KCEMs problematik undersöker det här 
examensarbetet om det finns skillnader mellan KCEMs och ett antal företags syn på kompetens 
och kompetensutveckling.. Ett viktigt delmål är att arbetet ska vara till direkt hjälp för KCEM i 
organisationens strävan att realisera sina mål gentemot EUExcert-projekten. Detta riktat 
huvudsakligen mot problematiken kring att åtgärda kompetensbortfallet inom området explosiva 
ämnen i Sverige. Baserat på de av KCEM tidigare genomförda undersökningarna ska arbetet 
studera kvalitativa aspekter av den bild ett antal företag inom sektorn för explosiva ämnen har 
av kompetenser inom explosiva ämnen. Inom vilket område och hur mycket utbildning 
organisationerna anser sig behöva är kartlagt men räcker det för att KCEM ska kunna agera 
effektivt som kompetensresurs? Finns det något att lära av djupare kunskap om skillnader i 
perspektiv? Arbetet är därmed tänkt att vara en mer kvalitativt inriktad fortsättning av den 
kvantitativa undersökning som genomfördes av KCEM hos de 18 i närområdet liggande 
organisationerna. 

1.2.1 Mål

Detta arbete har som syfte att skapa en bild av vad KCEM respektive de involverade företagen 
fokuserar på i fråga om kompetens och kompetensutveckling. Två perspektiv som sedan ska 
jämföras med varandra utifrån aktuella teorier om lärande i arbetslivet. Utifrån denna jämförelse 
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ska sedan ett antal konkreta förslag på hur KCEM kan förbättra sin verksamhet gentemot de 
aktuella företagen presenteras. För att uppnå detta behöver arbetet svara på följande fråga. Vilka 
skillnader finns mellan hur KCEM och dessa företag betraktar kompetens och 
kompetensutveckling inom explosiva ämnen. Målet med arbetet är att det ska kunna hjälpa 
KCEM i deras arbete med att säkerställa kompetens inom sektorn för explosiva ämnen i 
Sverige.

 Följande två frågeställningar kommer att undersökas.

• Vilken syn har de involverade organisationerna på kompetens inom explosiva ämnen 
och utvecklingen av denna?

• Vilken syn har KCEM på kompetens inom explosiva ämnen och utvecklingen av 
denna?
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2 Metod

2.1 Datainsamling

2.1.1 Intervju

För att kunna göra en givande jämförelse mellan organisationernas perspektiv behövdes 
underlag från både sidor av utbytet. För att skapa detta underlag genomfördes öppna kvalitativa 
intervjuer med personalansvariga eller utbildningsansvariga på de aktuella företagen och med 
anställda på KCEM. Valet av öppna riktade intervjuer gjordes utifrån utformningen av arbetets 
frågeställningar med resonemanget att frågeställningarna undersökte informanternas perspektiv 
av ett komplext begrepp. Detta innebar att en kvantitativ studie såsom en enkät eller 
strukturerade intervjuer skulle ge otillräckliga data för att beskriva mer än ett fåtal detaljer av 
det perspektiv som söks. Istället för att genom generella faktorer försöka beskriva de önskade 
perspektiven söktes istället en djupare bild där varje perspektiv kunde antas vara unikt. En 
öppen riktad intervju undersöker  varje perspektiv för sig på ett djupare plan och ger därmed 
kvalitativa data av den typ som behövdes (Lantz, 1993).  

2.1.1.1 Urval och genomförande

Totalt genomfördes åtta intervjuer varav fem var med företag inom sektorn för explosiva ämnen 
och tre med anställda på KCEM. Företagen valdes ut av KCEM som passande för 
undersökningen men det var företagen själva som föreslog person att intervjua inom 
organisationen. De anställda på KCEM som valdes för intervju var de som arbetade närmast 
sektorn för explosiva ämnen. De intervjuade gavs möjlighet att förbereda sig för intervjuerna 
genom att de mottog ett email med frågor att fundera på några dagar innan intervjun skedde. 
Detta så att den intervjuade inte råkade hamna i situationen att den inte kunde utförligt besvara 
någon av frågorna för att det rörde något som vanligtvis inte låg inom dennes arbetsuppgifter. 
Ett resultat av detta var att två av företagen valde att två personer istället för en skulle intervjuas 
för att kunna ge bästa möjliga svar på frågorna. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte 
på en tyst och lugn plats på de intervjuades arbete för bästa möjliga utbyte. Samtliga 
intervjuerna spelades in för transkribering då tillåtelse till detta gavs. Intervjufrågorna 
utformades delvis så att de riktade sig mot att ge svar på kritiska frågor anknutna till arbetets 
frågeställningar. De var dock också utformade så att den intervjuade kunde utgå från sina egna 
konkreta erfarenheter när denne besvarade frågorna. Detta delvis för att ge utvecklande svar 
men också för att undvika eventuell påverkan av förutfattade meningar. För att få bästa möjliga 
kvalité på den insamlade data användes dessutom sammanfattande frågor vid de tillfällen 
osäkerhet uppstod. Dessa syftar till att sammanfatta vad den intervjuade berättar i en fråga för 
att säkerställa att den som intervjuar har förstått rätt (Johansson, & Svedner, 2006). Slutligen 
genomfördes en provintervju där den intervjuade efter intervjun fick möjlighet att utvärdera de 
ingående frågorna i syfte att säkerställa att frågorna var relevant utformade och tolkades på rätt 
sätt. Denna provintervju gav dock inga större förändringar av den intervjuguide som användes. 
För intervjuguide se bilaga 1.

13



2.1.1.2 Forskningsetiska aspekter

Intervjuerna inleddes med en presentation av mig själv och syftet med intervjun samt en kort 
beskrivning av hur resultatet av intervjun kommer att användas. De intervjuade informerades 
sedan om att de kommer att kunna ta del av resultatet i form av den färdiga rapporten. Vidare 
informerades de om att de kommer att motta ett email med frågan om huruvida de vill vara 
anonyma eller inte i rapporten. Detta ändrades dock senare till att de mottog ett email om att de 
samt deras företag var anonyma utan undantag då detta var en bättre lösning. De informerades 
de om att de hade rätt att under intervjun påpeka tystnadsplikt kring specifika detaljer om något 
skulle diskuteras som inte fick spridas. Sådana detaljer skulle i så fall inte nämnas i rapporten. 
Slutligen informerades de om vilka som eventuellt skulle ta del av den transkriberade texten 
som blev resultatet av intervjun och om deras rätt att avbryta intervjun precis när som helst. Allt 
enligt upprättad forskningsetisk punktlista inspirerad av litteratur i intervjuteknik (Lantz, 1993). 

2.1.1.3 Begränsningar och brister

Urvalet av vilka företag som var involverade i undersökningen bortsett från KCEM själva 
gjordes av KCEM. Detta kan ha vinklat resultaten då det finns risk att KCEM valde dessa 
företag och valde bort andra företag av en anledning. Ingenting har dock under insamlandet av 
data pekat på att så varit fallet. De företag som deltog hade verksamhet inom olika områden av 
sektorn, var av olika stora och hade varierade typer av samarbeten med KCEM.  

2.2 Analys

2.2.1 Genomförande intervjuer

För att kunna svara på de angivna frågeställningarna behövde de genom intervjuerna erhållna 
perspektiven sammanställas. En sammanställning för de involverade företagen och en för de 
anställda på KCEM. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet för att göra 
den insamlade informationen lättare att hantera. Den metod som användes var att utgå från 
generella teman beskriven i litteratur om intervjumetodik (Lantz, 1993). Det första steget i 
denna process var att finna teman i de transkriberade intervjuerna i form av generella ämnen 
knutna till de angivna frågeställningarna. Eftersom de intervjufrågor som använts var riktade 
visade det sig vara en praktisk lösning att använda de områden dessa frågor riktade sig emot 
som grund. Detta fungerade hela vägen för sammanställningen för företagen men blev svårare 
för sammanställningen för de anställda på KCEM. I det senare fallet arbetades fyra teman ihop 
till två för att ge en mer konkret bild. Valet att frångå att de två sidorna strikt fick samma teman 
gjordes för att de enskilda beskrivningarna skulle bli bättre. Nästa steg var att i de 
transkriberade intervjuerna hitta uttalanden knutna till dessa teman och sammanställa en lista av 
dessa under respektive tema. I listan infördes sedan utifrån dessa uttalanden kategorier som 
generellt beskrev ett perspektiv av de tema det var underställt. Alla uttalanden sorterades sedan 
efter dessa kategorier för att det skulle framträda hur väl kategorierna var underbyggda. Dåligt 
representerade kategorier ändrades eller togs bort och bra representerade behölls. Efter att 
hierarkin var uppbyggd presenterades resultatet ordnat efter teman och kategorier som citerade 
uttalanden. För att sätta dessa uttalanden i sitt samband presenterades de med kommentarer i 
form av löpande text. I bearbetningsprocessen ingick en del omarbetning i form av att 
uttalanden flyttades mellan kategorier och rent av teman. Kategorier döptes dessutom om och 
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omformulerades, allt medan de slutgiltiga helhetsbilden växte fram. När den första versionen 
sedan var färdigställd lästes den igenom och jämfördes med de transkriberade intervjuerna för 
att undersöka så att inget perspektiv hade missats. I samband med detta visade det sig att ett 
perspektiv faktiskt inte hade behandlats och detta innebar några slutliga tillägg till resultatet. 

Under analysen redigerades en del av de uttalanden som sedan blev en del av resultatet. Dessa 
ändringar var i huvudsak språkliga och handlade oftast om att skriva om talspråk till mer lättläst 
text och ta bort kortare irrelevanta upprepningar som ofta förekommer i tal. I några fall har 
uttalanden som varit knutna till varandra men som egentligen inte följt varandra i texten skrivits 
ihop då de endast separerats av ointressant text. När alla ovanstående ändringar gjordes var det 
väldigt viktigt att det budskap som dessa uttalanden hade inte förändrades. För att säkerställa att 
så inte var fallet skickades de citat som var tänkta att användas i ett email till respektive person 
som intervjuats. Dessa ombads sedan läsa igenom citaten och sedan svara på huruvida dessa 
uttalanden kunde stämma överens med vad de försökt säga under intervjun eller inte. Efter att 
databearbetning och analys hade färdigställts granskades resultatet kritiskt genom att de 
transkriberade intervjuerna lästes igenom ännu en gång. Detta för att säkerställa att de resultat 
som presenterades verkligen grundades i den data som fanns tillgänglig. Viktigt var att se till att 
det inte fanns motsägelser till det resultat som sammanställts (Lantz, 1993).
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3 Resultat

3.1 Företagen
Nedan presenteras analysen av de intervjuer som genomfördes med de fem företagen. 

3.1.1 Om företagen 

De fem företag som ingick i studien var alla mindre företag belägna i mellersta Sverige i 
området kring Karlskoga och Örebro. I alla de fem företagen involverade i stort sett all 
verksamhet explosiva ämnen och det var egentligen endast administration och ekonomi som 
inte var i direkt anknytning till sådant. Här följer en kort genomgång av företagens 
huvudverksamhet i orienterande syfte. Företag A var verksamt inom utveckling och produktion 
av krut och sprängmedel, det tidigare med inriktning på okänsliga krut. Företag B var verksamt 
inom demontering och återvinning av explosiva varor med i huvudsak militärt ursprung. Företag 
C var verksamt inom utveckling och produktion av försvarsmateriel. Företag D var verksamt 
inom utveckling och produktion av civila explosiva ämnen för användning i bland annat 
gruvindustrin. Företag E slutligen var verksamt delvis inom konvertering av skarp ammunition 
till övningsammunition, revidering av ammunition men också produktion av civila 
sjösäkerhetsprodukter såsom nödraketer. 

Vid intervjuerna framgick det ganska tydligt att alla de involverade företagens högsta 
prioritering under alla omständigheter var säkerheten i verksamheten. Under inga 
förutsättningar fick personskador eller dödsfall vara en konsekvens av företagens verksamhet. 

Tillverkningen är som sagt var delvis fjärrstyrd där det behövs. Invallade byggnader. 
Människorna är satta i säkerhet. I kontrollrum (Företag A)

Det är ingen tvekan om vad vi prioriterar. Vår VD är gammal fabriksföreståndare. Säkerhet är 
prioriterat. Man får inte släppa på säkerheten. (Företag E)

Den viktigaste målsättningen för de involverade företagen var därmed att hela verksamheten 
skulle bygga på säkerhetstänkande. Produktionens placering, byggnaders förhållande till 
varandra, operatörernas arbetsytor och utrustning, Vanligt var dessutom att operatörerna som 
arbetade inom produktion hade skriva instruktioner och rutiner för hur precis allt skulle göras. 
Allt för att minska risken att något gick fel. 

Vi har någonting som heter monteringsinstruktioner. Och där står det till punkt och pricka, det 
är bilder och det är väldigt utförligt. Dom sitter uppe på varje arbetsstation och där talar vi om 
för montören exakt vad han ska göra. (Företag C)

Att den mänskliga faktorn var något som togs på allvar var tydligt och försöken att så mycket 
som möjligt minska denna källa till risk gick ut på att trycka på tydlighet och upprepning.   

Lite skämtsamt skulle jag vilja säga att ja, när man kommer hit så skruvar man av skallen och 
så lägger man den här ute. Utanför grinden och så går man in för härinne gör man bara allting 
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som står på papper. Det är faktiskt så, man får inte ta egna beslut och man får inte tänka, man 
ska bara läsa, det här ska jag göra. (Företag B)

En annan aspekt som framkom tydligt var att de allra flesta av företagen arbetade över ett brett 
kunskapsområde inom explosiva ämnen. 

Vi har också vårat, bekymmer ska man väl inte säga, vår styrka har alltid varit att vi har  ett 
väldigt brett sortiment, vi har allt från små sprängkapslar till stora minor och allt inom det här 
ska man ha kunskap om. (Företag E)

3.1.2 Vad beskriver en kompetent medarbetare?

De kompetenta medarbetare och kollegor som beskrevs av företagen var sällan lika och de 
arbetade med en hel del olika saker på olika avdelningar av de olika företagen. Inte desto 
mindre gick det att se vissa likheter när de gäller de drag och egenskaper som dessa medarbetare 
innehade. Nedan är dessa drag och egenskaper beskrivna under ett antal tematiska kategorier. 
Det kommer snabbt att bli tydligt att många av de presenterade egenskaperna hör hemma i fler 
än en kategori. Detta av samma anledning som att det sällan går att beskriva varför en 
medarbetare är kompetent utan att diskutera dennes egenskaper ur mer än ett perspektiv. 

3.1.2.1 Att kunna sitt jobb

Väldigt viktigt var att medarbetarna var mycket duktiga på sin uppgift på företaget vare sig det 
handlade om att stå som montör i produktionen eller arbeta med forskning och utveckling. 
Medarbetarna beskrevs ofta som självgående i sitt arbete och att när det passade ha en förmåga 
att lösa problem utan att behöva styras i någon större grad från varken chef eller arbetsledning. 
Alla de beskriva medarbetarna hade lång praktisk erfarenhet av vad de arbetade med och de 
flesta av dem fungerade som mentorer eller stöd för nya medarbetare som skulle introduceras i 
verksamheten. 

Mycket självgående, han behöver inte ha mycket stöd från en chef och rapporter har gör är 
tydliga och det är aldrig någon tvekan om var han är någonstans. Och jag hoppas att han nu 
när vi har anställt några nya utvecklingsingenjörer här kommer att bli ett väldigt bra stöd för 
dom yngre killarna. (Företag E)

Han hade egentligen jobbat från scratch här och varit med. Han visste hur saker och ting 
fungerade. Gjort provskjutningar, tagit fram nya metoder, han hade otroligt gediget spektra på 
kunskap. Som gjorde att hans kombination. Man kunde säga åt honom att här är ett 
bekymmer. Här har vi ett problem. Hur ska vi kunna lösa det? Så sa han inte så mycket mer. 
Sen kunde det gå ett par tre dagar och sedan kom han tillbaka. Jo, jag har en lösning på det 
här. Men hade jobbade bara i det tysta. Aldrig så att han stal tid från någon utan han funderade 
och klurade. Sen kom han med en lösning. (Företag B)

De hade ofta ett metodiskt arbetssätt och en stark ansvarskänsla knutet till sina uppgifter. Lång 
erfarenhet hade dessutom givit dem förmågan att arbeta lite på känsla och därmed möjligheten 
att hålla en bra balans mellan prioriteringar i konflikt. 

Vi har en tjänsteman som är så himla duktig på det här med kemiska balanser och grejer. Han 
vet exakt vad som händer om det brinner för fort och han vet exakt hur han ska göra recept 
och så. Alltså, han har sådan fingertoppskänsla. Och sådant är svårt. Han har  arbetat upp det, 
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har har jobbat i företaget i 50 år så det är klart att han har arbetat upp det. Fingertoppskänsla. 
(Företag C)

Han vet först och främst vilka molekyler som så att säga är i ropet då. Och han kan då sätta in 
dom i en matris för att tillverka fram ett okänsligt krut framförallt då. Och sedan studerar man 
olika bindare, alltså det är ett fast material som ska fungera ungefär som en termoplast. Det 
finns dom ingredienser som finns. Det ger energi, det finns dom som är bindemedel och dom 
som är fyllnadsmedel kan man väl säga. Och det gäller att få det här då till en bra balans som 
motsvarar dom krav som finns. (Företag A)

Lite farlig ibland skulle man väl kunna säga för han hade inte det här hårda säkerhetstänkandet 
som vi har, forskare är forskare och dom ska testa. Och han testade. (Företag D)

3.1.2.2 Teoretiska respektive praktiska kunskaper

Under denna rubrik var det störst skillnad mellan de olika beskrivningarna. Dessa skillnader 
uppkom sannolikt som en konsekvens av att de olika medarbetarna hade olika arbetsuppgifter 
på företagen. Därför kommer detta avsnitt att delas upp i två delar där det första delen 
presenterar resultaten för produktionspersonal och det andra delen resultaten för tekniker. 

När det gällde produktionspersonal var det i huvudsak praktisk erfarenhet som var viktigt. Det 
vanligaste sättet att försöka beskriva den kompetens som de oftast ganska gamla gubbarna hade 
var att göra jämförelser med yngre medarbetare som sällan varit länge på företaget.

Kalle är duktig. Jävligt duktigt. Han är metodisk, säkerhetstänkande. Aldrig några större 
problem och är det problem då är det befogat när han kommer och klagar utan han klagar inte 
när jobbet rullar. Och sedan är han noga. Nej men faktum är att vi har flera sådana. På 
operatörsnivå som är otroligt duktiga och kunniga. Killarna har jobbat länge och är vana. De 
vet explosiverna. Dom gör inte dom här dumma grejerna man kan göra när man är färsk då. 
(Företag B)

En annan möjlig aspekt var att se till medarbetarens flexibiliteten i anknytning till vilka moment 
och arbetsstationer denne kunde hantera på företaget. En aspekt som var viktigare på de 
arbetsplatser som hade mindre rotation och tvärt om.  

Vi har en kille, han har inte jobbar så länge i företaget. Kan det vara 10 -12 år. Han började 
inom produktion på slutmonteringen och kan i stort sett alla jobb på slutmonteringsstationerna. 
(Företag C) 

Några specifika teoretiska kunskaper lyftes dock aldrig fram och den generella inställningen var 
att det räckte med en mångårig erfarenhet för att klara av de flesta jobb ute i produktionen.

Jag menar som utbildning och sådan, det är inte, dom flesta kommer direkt från gymnasiet. 
Dom har ingen utbildning på det sättet. Utan kommer man som montör till vårt företag så kan 
man gå in på i stort sett 3-4 veckor då och klara av ganska mycket. (Företag C)

När det gällde tekniker så var det lite mer nyanserat och ofta i form av en kombination av 
praktiskt kunnande och teoretiskt kunnande. Inte desto mindre var det dock även här viktigast 
med praktisk erfarenhet i form av hanterandet av verktyg eller appliceringen av teknik. 

Kalle likadant. Han är också en doer som jobbat mycket med händerna. Han har svarvat och 
fräst och så. Och sedan framförallt kombinationen att kunna skriva och göra allt det här då. 
Både teoretiker och praktiker. Det är väl den, det är inte lätt att hitta. (Företag B)  
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Även de tekniker som beskrevs hade lång erfarenhet av sektorn och de hade vanligtvis någon 
typ av intresseområde antingen för maskiner och processer eller för de explosiva ämnena i sig. 
Under sin tid i sektorn hade de dessutom skaffat sig en bred kunskap och i och med det en 
flexibilitet som av företagen var mycket uppskattad. 

Men han har ett intresse för krut och sprängämnen, framförallt krut tillbaka i tiden sen 
barndomen då och sedan har han en utbildning som är i paritet med vad vi önskar ha. Han är 
också en person som klarar av från ax till limpa om man säger så. Han spänner över hela 
registret. Teoretisk kunskap det har man från skolan men sen så är han en praktiker också som 
kan göra saker och ting i verkligheten. (Företag A) 

Han känner till maskinerna väl. Han klarar av att ställa om dom, han kan gå in och göra vissa 
justeringar i maskinerna. Han har en monteringserfarenhet och han känner maskinerna väl. 
Det har säkert mycket att göra med att han har ett intresse också. Han kanske tycker om och 
skruva och han tycker om att pilla och känner liksom att det här är. (Företag C) 

Att det praktiska kunnandet många gånger var viktigare än teoretiskt kunnande verkade bygga 
på en inställning att beprövade metoder var de enda säkra. Att hävda något baserat på endast 
teori var många gånger rent av livsfarligt. 

Det har vi också märkt litegrann om kunskap. Att man går en utbildning med all respekt för all 
utbildning. Det är jäkligt farligt sedan att komma tillbaka i verksamheten här och tro sig veta 
saker och vara lite styv i korken. Och säga saker då om någon frågar därute. Nej det är ingen 
fara det här. Det är bara att köra. Nej, ofarligt.  (Företag B)

3.1.2.3 Att kunna bidra ytterligare

Slutligen bidrog den kompetenta medarbetaren ofta ytterligare till verksamheten på minst ett 
sätt. Detta kunde handla om att ha ett kontaktnät som kommer till stor användning inom 
företaget.

Han har mycket goda relationer och vet var han ska hämta hjälp för olika saker. (Företag E) 

Ett annat exempel var en förmåga till innovativt arbete ur vilket företaget drog mycket nytta. 

Ja, han är en innovatör. Det gäller att produktifiera det och få det till säljbara produkter för 
dom som gör system. (Företag A)

3.1.3 Hur de håller reda på kompetensen

Inget av företagen hade en heltäckande och systematiserad struktur för att hålla reda på 
medarbetarnas kompetenser. Däremot hade alla företag någon typ av system som regelbundet 
uppdaterades med information om vissa delar av medarbetarnas kunskaper. Dessa system var av 
två olika typer. 

3.1.3.1 Registrering

Kurser, utbildningar och andra typer av kvalifikationer som klarats av medarbetarna 
registrerades av personalansvariga antingen i personalakter eller i Excel-dokument. I något fall 
nämndes att informationen användes som hjälp för chefer när medarbetare skulle byta avdelning 
eller arbetsplats. Bortsett från detta gavs dock inga konkreta exempel på hur informationen 
användes.
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Sen har vi alla kurser som dom gått då, intygen som dom får och kursbevis och så ska jag be 
om att få en kopia på. Så att jag kan lägga i. Och dom filerna får inte visas. Jag visar ingen om 
jag inte har pratat med personen i fråga förstås. Det är ingen som ska gå igenom filerna. Ingen 
mer än jag och personen då. Närmaste chef har också rätt att göra det. (Företag D)

På några av företagen användes olika typer av beskrivningar på vad medarbetarna förväntades 
kunna med anknytning till deras arbetsplats eller befattning. Vad dessa innehöll varierade i viss 
mån men utbildningar och kurser som skulle ha klarats av var inkluderat även där.

Vi har satt på varje befattning en vad vi kallar kompetensprofil. Som man ska uppfylla. Tar 
man en nyanställd så uppfyller den kanske inte allt på samma gång för vi förväntar oss att 
utbilda våra medarbetare. (Företag A)

En annan variant var att medarbetarnas löner var knutna till deras kompetenser och att 
registrering därmed genomfördes när lönen skulle diskuteras. Av intresse i detta fall var de 
utbildningar och kurser som avklarats samt i operatörernas fall även de moment inom 
produktionen dessa tyckte sig behärska. 

Vi har en mall med vad saker och ting är värt och vi räknar allt i veckor. Så har man gått då. 
om vi tar i det här fallet, arbetsledning för praktiker steg 1. Den värderar vi väldigt högt som 
arbetsgivare för den tycker vi är väldigt viktig, då får man 5 veckor för den medan om man går 
en utbildning som praktiskt medarbetarskap, då var det bara en dag. Då fick man en vecka för 
den för den är inte, den handlar mer om hur man beter sig mot kompisar och så och det är 
jätteviktigt det med och att man är lojal mot företaget men just det här med arbetsledning för 
praktiker det värderar vi väldigt högt. Och likadant KEXen då den får också väldigt mycket. 
(Företag C)

Det rörde sig dock inte om ett sökbart system och användes därmed nästan enbart i ovanstående 
syfte. 

3.1.3.2 Personkännedom

Det absolut vanligaste svaret på intervjufrågan var dock att man höll reda på de interna 
kompetenserna genom personkännedom. I samtliga företag låg det som en uppgift på 
arbetsledningen samt närmaste chef att ha reda på sina medarbetares kompetenser. Detta var 
dessutom den instans som tillfrågades först när information av den typen behövdes. 

Oftast så har arbetsledningen någon egen kompetensmatris i någon slags Excel-ark eller 
liknande och annars så ringer dom mig och så får jag leta igenom dom här personliga 
värderingarna. Men oftast har dom stenkoll faktiskt. (Företag C)

Här är det, jag kan säga såhär att mycket av den interna kompetensen är personkännedom. Och 
vill vi, om vi är lite osäkra så går vi in och tittar på filerna deras. (Företag D)

Personliga utvecklingssamtal med närmaste chef angavs som det mest konkreta sättet för 
cheferna att hålla reda på sina medarbetares kompetenser. Dessa genomfördes med för de olika 
företagen varierande intervall men som minst en gång om året. 

Vi har årliga planeringssamtal. Sedan finns det för varje befattning en beskrivning på vad det 
är för grundutbildning för den här befattningen och vad är det för ansvar den här befattningen 
har. Och sen vad det är för kompletterande utbildningar man behöver ha för att kunna ha den 
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här befattningen. Och är det någonting av den här beskrivningen som personen saknar så får 
man planera dom utbildningarna. (Företag E) 

Kunskap om vilka kompetenser medarbetarna besitter byggdes också upp genom att chefer och 
arbetsledningen observerade medarbetarna i deras arbete. 

Men vad dom kan ute, det är precis som Kalle säger, det är känsla. Man vet att han kan dom 
grejerna, han lär sig lätt. Man vet att han vill gärna jobba ensam. Och att dom funkar bäst i 
grupp. Och han är en motor. Det är sånt där som växer fram. (Företag B)

3.1.4 Introduktionen av nya medarbetare

sektorn för explosiva ämnen i Sverige är en ganska liten sektor på den svenska marknaden och 
det handlar därmed inte om en större mängd arbetstillfällen. Detta i sin tur innebär att det inte 
finns tillräckligt med incitament för det allmänna utbildningsväsendet att se till att folk utbildas 
inom området explosiva ämnen. Detta märktes ganska tydligt på företagen.

Utbildningsnivå ja, är det en civilingenjör vi söker inom någon inriktning så tycker vi att den 
ska ha den utbildningen. Sedan har man ytterligare erfarenhet av industrin, till exempel 
explosivämnen så är det ett plus då. Men, explosivindustrin är det ganska ovanligt att man har 
erfarenhet. (Företag E)

Vi hade ut en annons i lokalpressen och den hann väl inte mer än ut. Det var nästan så att 
tidningen inte var tryckt så började dom ringa och fråga. Jag ser att du har haft ut en annons 
här i en av lokaltidningarna. Det var något webbföretag från Stockholm. Du söker en 
dinosaurie sa han. Du vet beredare finns inte. Sådana där det finns inte att få tag på. Du måste 
ange det som ingenjör eller någonting annat sa dom. Ja men det är den här typen av människa 
jag vill ha. Nej, dom finns inte svarade han. (Företag B)

Därmed föll det oftast på företagen själva att utbilda sin nyanställda personal, något som 
företagen både var vana vid och hade fungerande struktur för. 

Vi har väldigt mycket egen utbildning, så sprängutbildning har vi själva här och det startade vi 
med på början av 1900-talet och det fortsätter vi med. (Företag D) 

3.1.4.1 Orienterande introduktion

Alla det representerade företagen genomförde introduktionsutbildning i någon form för sina 
nyanställda. Denna genomfördes huvudsakligen internt på företaget och var alltid utformad så 
att medarbetaren skulle komma in i arbetet så snabbt som möjligt. Introduktionen inleddes alltid 
med en orienterande genomgång av företagets verksamhet och information gällande risker och 
säkerhetsrutiner. 

Vi har en mall som vi följer men sen är det de olika avdelningarna som ska göra upp 
introduktionen. Vi skriver in dom, ser till att dom blir drogtestade för det måste dom göra här. 
Och berättar mer i stort om det här, sen tar cheferna över och berättar om avdelningarna. Vi 
brukar kanske gå runt med dom litegrann men vi matar inte så mycket utan vi har ett 
introduktionsblad som ska följas och fyllas i. (Företag D) har ett ännu större och där kommer 
säkerheten rätt så snabbt in men det berättar vi från början till slut att säkerheten. Säkerhet, 
säkerhet. Vi har ett väldigt högt säkerhetstänkande. (Företag D)

Sedan följde någon typ av grundkurs i explosiva ämnen. Denna genomfördes internt på 
företaget men ibland med externa ledare.
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Då är det först en kort introduktion om företaget. En månad till att personen går mellan olika 
personer och vissa ställen ett par tre timmar och vissa ställen en hel dag och de berättar vad de 
gör. Sen planerar man olika kurser, först och främst är det explosivämneskunskap. Olika 
grundkurser. (Företag E)

Förstå i grova drag, vad explosiva ämnen är. Det är verkligheten att har man det inte i skolan 
och inte arbetar med det så är det inte säkert att man förstår hur det fungerar. Exakt hur det är 
utan att få lite kurser. Vi har till exempel, om vi får nyanställda brukar vi ordna så kallad 
KEX-utbildning. Det är explosiva ämnen. Vi samlar ihop kanske 12 och så kan vi göra en 
sådan utbildning. Vi känner branschen så vi vet vilka vi ska anlita. Oftast är det inte interna 
ledare för det utan det är dom som kör det här regelbundet och trivs i den rollen. Känner sig 
bekväm där. (Företag A)

3.1.4.2 Praktikbaserat lärande

Hur det olika introduktionsutbildningarna var upplagda varierade mellan företagen och även 
inom respektive företags olika avdelningar. Detta berodde naturligtvis mycket på att 
introduktionen skulle ta upp olika saker på olika företag samt på olika avdelningar på dessa 
företag. Det berodde dock också på att det ofta var upp till närmaste chef att planera och 
förbereda introduktionen. 

Vi gör alltid introduktionsprogram för en ny medarbetare. Vi skräddarsyr det utifrån 
medarbetarens arbetsuppgifter. (Företag A) 

Gemensamt för all introduktionsutbildning var dock att den var starkt knuten till praktikbaserat 
lärande. Den nye medarbetaren skulle börja genomföra sina arbetsuppgifter så snabbt som 
möjligt för att lära sig sitt arbete genom att faktiskt jobba med det. Antingen hade den nye 
medarbetaren en mentor tillgänglig i sin absoluta närhet som kunde visa hur saker och ting 
skulle gå till.

Sen har dom en fadder som dom ska följa med. Nån blir utsedd härute som har jobbat länge 
och så får dom gå med den. Dom får aldrig jobba själva. Det dröjer. Ja vissa här har  inte fått 
gjort det än och dom har varit här i över ett år. (Företag B)

Eller så gavs de nya medarbetarna möjlighet att ta hjälp av mer erfarna medarbetare som hade 
de kunskaper som med tiden möjliggjorde de nya att arbeta mer och mer självständigt. 

Sen förra semestern har han suttit med dom nya killarna och berättat om vad han har varit med 
om och vilka misstag man gjort och hur olika projekt hur man kommit fram till. Dom har haft 
en åtta månaders upplärningstid plus att han sagt att finns det behov då kan man ringa. Jag tror 
att dom satt i alla fall en dag varannan vecka. (Företag E)

Val av metod gjordes utifrån vilken typ av arbetsuppgifter det handlade om, vanligtvis knutet 
till arbetsuppgifternas nivå av komplexitet. Knutet till dom nya arbetsuppgifternas komplexitet 
var också den tid det tog att introducera de nya medarbetarna. Där det i produktionen kunde gå 
väldigt snabbt på grund av enkla och monotona arbetsuppgifter exempelvis som i nedan tidigare 
använda citat..

Jag menar som utbildning och sådan, det är inte, dom flesta kommer direkt från gymnasiet. 
Dom har ingen utbildning på det sättet. Utan kommer man som montör till vårt företag så kan 
man gå in på i stort sett 3-4 veckor då och klara av ganska mycket. (Företag C)
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I andra fall tog det desto längre tid, allt naturligtvis beroende på arbetsuppgifternas krav. 

Vi har lärt upp, vi har en tjej nu som, jag vet inte hur länge hon har gått med honom men 
säkert i sex sju år och försöker liksom lära sig hans jobb och är med och hela den biten. 
(Företag C)

I slutändan så var det återigen närmaste chef som avgjorde huruvida medarbetaren hade fått det 
denne behöver och har tagit till sig det som den måste kunna. Inget av företagen hade dock 
någon typ av examination utan man utgick från att chefen samt arbetsledningen kunde göra en 
bedömning delvis utifrån samtal med den enskilde medarbetaren. 

Efter det att en introduktion är genomgången sätter sig närmaste chefen i kort samtal med den 
enskilde och ställer den fråga som du ställer. Om den känner att den fått den introduktion som 
den behöver. Och för att lyssna av om det har funkat eller inte och få synpunkter på 
introduktionen för att förbättra den. Men det är klart, det finns dom som är riktigt bra på det 
och så finns det dom som är sämre på att göra den här slututvärderingen. (Företag A)

Delvis återigen utifrån personkännedom. 

Det är att vara närvarande. Både första linjens chefer och teknikavdelningen tittar och ser på 
det här. Vi ser på uppstarterna. Man lyssnar. Ja alltså man får vara vaksam. Man ser ganska 
snabbt hur dom är i hetsiga lägen eller hur dom hanterar verktyg. Det brukar vi se, det är 
samma sak som när man ska anställa en beredare. Oftast är det väldigt bra att gå på sådana 
som, gamla bilmekaniker eller jobbar mycket med verktyg. Och lite fin, inte det här grova 
smideri dunka och slå utan det ska vara lite finlir (Företag B)

3.1.5 Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen i företagen skedde genom många olika processer med olika 
målsättningar. Vissa riktade mot den kompetens som företaget som helhet innehade och vissa 
mer riktade mot individnivå. När det gällde individnivå var många av processerna baserade på 
olika typer av utbildning i form av kurser. 

3.1.5.1 Kompetensutveckling för den enskilde individen

Den viktigaste målsättningen med att arbeta med kompetensutveckling för sina medarbetare var 
att de skulle kunna utföra sitt arbete på ett bättre eller effektivare sätt. Var det bra för företaget 
att medarbetaren gick kursen så fick medarbetaren vanligtvis gå kursen.  

Jag tror att vi är bra på kompetensutveckling, det är aldrig något problem att få utbildningar. 
Det är likadant på tjänstemannasidan, det är aldrig något problem att få utbildningar om det är 
relevant för ditt arbete. (Företag C)

Dessa behov identifierades vanligtvis i de tidigare nämnda personliga utvecklingssamtalen med 
närmaste chef. Ibland på initiativ av en vaken och aktiv chef, ibland på initiativ av en driven 
medarbetare. 

Och sedan så finns det då i våra utvecklingssamtal som vi har med var och en. En strävan åt 
något håll för individen att vidare förkovra sig. Och det görs i den dialogen mellan närmaste 
chef och medarbetare. Det ligger ofta i harmoni med befattningsbeskrivningarna. När man har 
dom här, man tittar på vad har du för jobb? Vad har du för befattning? Vad kan du? Vad kan 
du inte och vad saknar du? Vad ska du göra för att höja din kompetens ytterligare? (Företag A)
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Det var vanligt att företagen förväntade sig att medarbetarna skulle vara drivande mot att 
utveckla sina egna kompetenser delvis då genom att visa aktivt intresse för att få gå olika kurser. 

Skulle man fråga en enskild individ så skulle han säga att nej, jag har inte fått utbildning. Har 
du velat gå på utbildning kan man säga då. För man kan inte bara kasta iväg folk på 
utbildningar man måste vilja också. (Företag D) 

Men ofta var det så att man från företagets sida genom introduktionsutbildningen redan hade 
givit sina medarbetare den utbildning dessa behövde för att göra sitt jobb. 

Nu pratar jag för produktion ska jag väl säga. Och för vårat kollektiv. Där är det oftast så att vi 
har ett visst antal utbildningar som vi tycker. Paket som vi skickar iväg dom på. Sen kommer 
det ibland önskemål från medarbetarna och det är klart att vi funderar över det. Och tar det i 
beaktande. (Företag C)

Därmed var det ibland svårt för företaget att komma på nya typer av kompetenser att kunna ge 
sina medarbetare som faktiskt skulle göra skillnad i verksamheten. 

Dom yngre, dom är mer intresserade av att gå. Däremot så kan de väl, alltså svårigheten är att 
hitta en kompetens, vilken typ av utbildning ska vi ge dom. (Företag B)

3.1.5.2 Företagen bygger kompetens med hjälp av omvärlden

Ett sätt företagen använde sig av att ta in nya kunskaper var att använda sig av sin omvärld 
genom olika typer av relationer. En viktig del i detta var att kunna identifiera behov av nya 
kompetenser genom kommunikationen med sina kunder. Kunder kom med önskemål och krav 
och för att kunna möta dessa tvingades företagen att ta in ny kunskap.

Uppdragen kommer antingen från kunder, kan ni göra det och det eller att vi själva genom 
marknadsundersökning kommit fram till att det finns marknad för en viss produkt men att vår 
nuvarande produkt är alldeles för dyr eller att den inte klarar något annat krav kunden har. Och 
utifrån det måste man börja spåna kring om vi har resurser eller kunskaper för att göra det 
själva eller behöver vi skaffa kunskap utifrån. (Företag E) 

Nya förväntningar och nya utmaningar tvingade generellt företagen framåt i utvecklingen av 
kunskaper för att de hela tiden skulle kunna hålla sig konkurrenskraftiga. 

Här är det problemlösning. Vi brukar säga det att varje dag får vi lösa problem. Man kan sitta i 
bilen och tänka att nu ska jag göra det här och det här och det här idag. Och så hinner man inte 
kliva ur bilen så är det dom här och dom här problemen istället som man ska lösa. Eller vara 
med och lösa. (Företag B)

Andra typer av samarbeten inom sektorn var också viktiga för att utveckla företagens 
kompetenser inom olika områden. Det kunde till exempel röra sig om forskningssamarbeten.

Annars är det samarbeten, vi har projekt som leds både av FMV i Sverige och DGB som är 
försvarsorganisationen eller den statliga delen utav verksamheten i Frankrike. Som skjuter till 
lite pengar. Som dom har gjort nu det här sista året. Sammanlagt 20 miljoner kronor för att ta 
fram nya produkter, produktifiera de här molekylerna. (Företag A) 

Ett annat exempel var utvecklingssamarbeten där båda parter gick in med sin del och 
tillsammans utvecklade förutsättningarna för framtida verksamhet. Målet med dessa samarbeten 
var visserligen snarare att de var finansiellt gynnande än att kunskap skulle erhållas. Inte desto 
mindre ledde dessa samarbeten till utveckling hos båda företagen även kompetensmässigt.  
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De 10% sista procenten är utveckling tillsammans med till exempel [Företag W] att när dom 
tar fram ett nytt sprängämne så testar vi det i produkter och så gjuter vi det och testar 
gjutningsmetoder. Eller om [Företag Q] kommer med en ny produkt så är vi med i bilden med 
gjutningstekniken. (Företag E)

Förutom rena samarbeten mellan företag så förekom en del annan verksamhet inom sektorn för 
explosiva ämnen som kunde användas för att ta in nya kunskaper. Detta kunde handla om 
konferenser och andra typer av tillställningar där företag från sektorn kunde mötas och ta del av 
utveckling inom området. 

Sen finns det symposier inom branschen också som presenteras ständigt och jämt.  Så 
Tyskland, Frankrike och så lyssnar vi av trenderna. Vi medverkar också vid symposierna. 
(Företag A) 

Ingick företaget i en större koncern med andra företag i samma område sågs detta också som en 
källa till givande framtida utbyten.

Sedan så inom koncernen finns det mycket hjälp att finna i Norge och Finland som jag vill 
påstå att vi utnyttjar alltför lite idag, trots att koncernen är över 10 år gammal finns det 
fortfarande friktion i att utnyttja varandra tillräckligt bra. Jag ser dock idag att det är mycket 
synergier som vi tagit reda på och konkurrensdelen, man försöker sudda ut den. (Företag E) 

Även internet användes som en källa till ny kunskap i form av forskningsrapporter.

Det finns en hel den sådana här forskningsrapporter man kan läsa. På internet. (Företag B)

Två av företagen nämnde slutligen MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i 
vilken den mer specialiserade myndigheten Sprängämnesinspektionen en gång införlivades. 
Sprängämnesinspektionen hade länge varit en källa till goda samarbeten men att MSB numera 
saknar den kompetens Sprängämnesinspektionen en gång kunde bidra med. 

Myndigheten som tidigare hette Sprängämnesinspektionen. Där [Person A] jobbade tidigare 
som chef. Den myndigheten hade tidigare väldigt hög kompetens. Dom kunde företagen, dom 
kunde produkterna dom kunde explosiva varor och det var ett väldigt bra bollplank. Man 
kunde ringa till Spräng och säga att här i hus 26 tänkte vi göra det här. Har ni några 
synpunkter? Då bad dom om en skiss på hur huset såg ut. Sen dagen därpå får man på posten, 
gör det och det och det. Sen när ni är klara kommer vi och tittar på hur det blev. Den delen 
tyckte man var väldigt bra. Dom var lite rådgivande, stöd och bollplank.  Idag när 
myndigheten kommer talar vi om hur vi jobbar. Vi utbildar myndigheten för att dom ska 
kunna hantera våra tillståndsansökningar och förstå vad vi jobbar med. (Företag E)

3.1.5.3 Interna processer

Kompetensutveckling fanns även internt på företagen, dels genom intern utveckling av nya 
kunskaper men också genom spridningen av känd kunskap genom organisationen. Som ett 
vanligt exempel på det första hade fyra av de fem involverade företagen en aktiv forskning- och 
utvecklingsavdelning. Denna verksamhet sågs som oerhört viktigt för företagets framgång i 
kampen mot sina konkurrenter. Forskningen var i huvudsak riktad mot att ta fram nya 
produkter. 
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Om vi ska ha välutbildat folk så ska vi hela tiden hänga med i utvecklingen. FoU på ett företag 
det är hjärtat på företaget. Kapar du bort FoU från ett företag så har du bara produktion. Då 
har du ingen utveckling längre, du går inte framåt då. (Företag D) 

Ett annat exempel som togs upp på verksamhet som syftade till utvecklingen av nya kunskaper 
var ett system för att strukturerat genomföra förändringar på företagets verksamhet. Förslag och 
idéer blandades med felrapporteringar och behov av att förändra förhållanden som kunde leda 
till olyckor. 

Då har vi något som vi kallar för AR-hantering och det är alltså ändringstjänst. Kommer det 
någonting så ska det in i en ändringstjänstgrupp och så ska det beredas. Det är jättestora loopar 
i och med att det är så mycket det här med explosivämnen att det, säkerheten kommer alltid 
först och därför är det inte bara att införa en ändring. (Företag C)

Ett exempel på en process där det snarare handlar om att sprida känd kunskap genom 
organisationen är användandet av möten och andra tillfällen att prata om det dagliga arbetet. 

Annars är det utbildning i allt man håller på med. Ute i produktion. Allt från utbildning för 
folk att förstå arbetsinstruktioner till arbetsplatsträffar. Man går igenom dom incidenter då. 
Arbetssätt och ungefär hur en arbetsplats förväntas vara. Det är en form av utbildning. Vi har 
arbetsmiljökommittéer där man går igenom. Ja, säkerhet, hälsa, miljöfrågor. Incidenter så det 
är ett brett spektra. (Företag A)

Det är jättenyttigt för alla parter att träffas så det här med kafferaster är faktiskt jätteviktigt. 
Mycket viktigare än vad man tror. Alla tror att det där sitter man av en kaffekvart. Men 90% 
av den tiden pratar du bara arbete och du får reda på väldigt mycket om olika avdelningar om 
du bara sätter dig ner ett par minuter och bara pratar med dom. Då får man, man får jättefin 
kontakt med dom. (Företag D) 

Arbetsrotation användes av alla de involverade företagen i olika stor mängd och endast ute i 
produktionen där de enkla arbetsuppgifterna gjorde detta enkelt att applicera. De två 
huvudargumenten för att arbetsrotera var för det första att åstadkomma flexibilitet i 
arbetsstyrkan och för det andra i ergonomiska syften för att undvika förslitningsskador. 

Jo det gör man där nere just nu i och med att dom får snurra runt och gå på en massa olika 
ställen. Ja, på det viset blir dom mera flexibla och det är därför vi bygger om. (Företag D)

Det här har vi som ett hjälpmedel när vi tittar på rotation. Med prioritering på ergonomi. Vi 
har många väldigt monotona arbetsmoment där man belastar en viss del av kroppen väldigt 
mycket. Och att få dom personerna på mer rotation. (Företag E)

Arbetsrotationen var dock sällan heltäckande och många av företagen hade bekymmer med att 
det var svårt att rotera kring vissa nyckelkompetenser ute i produktionen. Delvis för att det var 
få som kunde dom jobben och delvis för att man ville ha dom medarbetare som kunde dom 
jobben på dom jobben och ingen annanstans. 

Vi har en jobbrotation. Som vi försöker ha dom i dagsläget 33 personerna som jobbar här i. 
Att dom får rotera. Utom på två ställen där man sysslar med process och där det är väldigt 
mycket handhavande och väldigt djup kunskap man måste ha innan man kan jobba på det 
stället. Så vi har fyra, fem som kan den processen och som rullar runt och jobbar på det. Men 
annars så brukar vi försöka arbetsrotera personalen. (Företag B)
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3.1.5.4 Motstånd till utveckling

Slutligen fanns en del tecken på faktorer som motverkade utvecklingen av kompetenser på de 
involverade företagen. De flesta av dessa ansågs av företagen som under omständigheterna 
acceptabla. Den mest framträdande av dessa var de äldre medarbetarnas motvilja till förändring.

De äldre är vanemänniskor. Och i och med att de är vanemänniskor är de väldigt trygga i det 
de gör. Och trygghet är väldigt bra att ha och därför när det kommer någon förändring så får 
du alltid att det var bättre förr. Ja sjutton det var, då kunde du. Men det var inte trygghet 
någonstans i början där heller. (Företag D)

Unga är oftast mer det här att, yes!, nu kör vi medan äldre, nej vi har gjort det här förr, måste 
vi nu igen? Och så får man liksom peppa dom och så får man säga att jo, det finns ingen 
utväg. Vi ska göra det här. Man får spotta på stenen, spottar man tillräckligt många gånger så 
blir det blöt. (Företag C) 

Något som ibland även sträckte sig till ovilja att lära sig nya saker, en motvilja som företaget 
var medvetet om men accepterade med argumentationen att man hellre satsade på de yngre 
medarbetarna.

Men dom här killarna som, pratar man om utbildning med dom då fnyser dom nästan lite till 
det. Visst är det att dom kan titta på en skiva, vi har haft dom här explosivämnesutbildning 
grund 1 och grund 2 men för dom är det liksom. Dom har byggt upp en så gedigen kunskap 
och erfarenhet runt det här och att dom skulle gå någon mer utbildning. Som jag har förstått på 
dom så dom anser inte att dom behöver. Dom vill inte ha den biten. Det dom sysslar med idag 
känner dom sig väldigt säkra på. (Företag B)

3.1.5.5 Framtiden

Många av företagen uttryckte att det har blivit ett hårdare klimat för företag inom sektorn och 
under flera av intervjuerna kom det fram att en del saker var bättre förr. Vissa av dessa 
förändringar hade även påverkat möjligheter till lärande inom företaget som en indirekt 
konsekvens av den stress som uppkommit på grund av höjda krav på effektivisering.  

Jag menar, förut så kunde du sitta och diskutera mellan olika avdelningar vad man sysslade 
med så att man fick en liten inblick i saker och ting men det gör man ju inte längre. Gud nåde 
den som går ner på tändmedel och tar en kafferast idag. (Företag D)

Det framgick dock att företagen kände sig säkra på att de skulle kunna hantera framtiden när det 
gäller kompetenser. Ett exempel var behovet av att säkra nyckelkompetenser där alla de 
involverade företagen aktivt försökte identifiera vilka medarbetare som bar på dessa 
nyckelkompetenser inom företaget. Dessa skulle sedan innan det var tid för pension fasas ut ur 
företaget så att så mycket kunskap som möjligt kunde behållas. Detta genomfördes genom att 
låta de medarbetare som skulle ta över arbeta nära de som var på väg ut och aktivt lyfta av 
kunskaper. 

Så han jobbade med det och så var han lite behjälplig så man kunde ringa. I början så var han 
här alla dagar i princip utom när han var i gruvan. Och så trappade han av successivt. Släppte 
det mer och mer. Så till slut så var han i princip bara i gruvan och det var bara var fjortonde 
dag som han åkte. Däremellan var han inte här så ville man något fick man ringa. Så 
successivt trappade han av men vi lyfte av honom mycket information och kontakter och det 
var väl mycket sådana saker. (Företag B)
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Där har vi sett att vi lyckats bra med. Det har vi inga funderingar att ändra på. När man 
lyssnar, på många äldre, vi kommer att tappa, det kommer att hända hemska saker när vi 
tappar kompetenser, jag tycker inte det är riktigt så dramatiskt. (Företag E)

På samma sätt försökte företagen förebygga problemet med att det ibland bara var några få som 
kunde specifika operationer som inte kunde inkluderas i någon typ av rotation. 

Genom upplärning ja, och sedan försöker vi, för tidigare har det varit så att vi bara haft en 
eller två så nu försöker vi lite mer att där det är möjligt lära upp fler. Vi försöker tänka på det. 
(Företag C)

Att saker och ting förändrades i sektorn hade andra konsekvenser också i form av behov av nya 
typer av kompetenser i och med införandet av nya arbetsmoment. 

Ja, på det viset måste du ha då, förr i tiden så hade du damer som satt och monterade och 
monterade. Lite killar också men 90% var damer. Nu ska du ha sånna som står vid dom här 
maskinerna men det är snarare maskinställare som går in och ställer om dom. Det gjorde 
driftsingenjörerna förut och arbetsledarna. (Företag D)

Vissa delar av den bas sektorn bygger på verkar dock aldrig bli förlegade. 

Vad jag tycker är fascinerande med den här industrin är att vi har producerat dom här 
produkterna i 30-40 år och ändå står dom sig. Och momenten är på samma sätt, vi gör 
egentligen allting på samma sätt. Och sen tycker jag att, jag är för förändring och hela den 
biten och det går trögt i den här industrin och därför är det en utmaning att få in förändring. 
(Företag C)

3.2 KCEM

3.2.1 Om organisationen och sektorn

Organisationen KCEM, Kompetenscentrum Energetiska Material består i huvudsak av tre 
personer vars bakgrund skiljer dem åt i fråga om kompetens inom explosiva ämnen. Denna 
skillnad är en av organisationens största styrkor då det innebar att de tillsammans kan täcka upp 
en kompetens som de enskilt inte hade klarat av. Tillsammans har de dessutom ett väldigt 
kontaktnät i sektorn för explosiva ämnen till sitt förfogande. Om själva sektorn nämndes under 
intervjuerna delvis att det finns en risk att mycket av de omfattande kunskaperna som finns i 
Sverige i sektorn är på väg att försvinna. Delvis att det finns en stolthet inom sektorn som är 
viktig att bevara. 

Så det har byggts en otrolig stolthet som jag tycker är något man måste vara väldigt rädd om 
för att den skapar säkerheten inom branschen också. Det var någonting som slog mig väldigt 
mycket. Vi brukar prata om bruksanda när det kommer till pappersindustrin och sånt men här 
finns det något annat inom den här branschen, en yrkesstolthet. (Medarbetare A)

3.2.1.1 Säkerhet

Ett återkommande tema genom de intervjuer som gjordes var att säkerheten alltid måste 
prioriteras i verksamhet som sysslar med explosiva ämnen. 

Vad betyder då säkerhet? Ja det kan vara mycket. Det är allt från processrisker rent kemiskt, 
vad som händer vid reaktioner och sådana saker, initieringsrisker, mekaniska, elektriskt och 
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den biten. Och också hur folk agerar i olika situationer. Så att de reagerar rätt, har fått rätt 
utbildning och rätt instruktioner. Och när jag säger utbildning behöver det ju inte vara en 
utbildning i skolsystemet utan den kan också finnas någon annanstans och det kan också vara 
internutbildningar som man har. (Medarbetare B)

Två av de tre intervjuade hade indirekta erfarenheter av att olyckor som skett i samband med 
verksamhet där de varit på plats någon timme efter att olyckan inträffat. Alla de intervjuade 
hade varit inblandade vid analyser av vad som gått fel i samband med olyckor som inträffat. 

Eftersom jag har jobbat där jag jobbat så är det så att jag har aldrig varit med just exakt då när 
olyckan har inträffat men däremot har jag kommit efteråt. Jag har varit på plats ibland säg en 
timme efter att olyckan har inträffat. En timme efter att dödsolyckor har inträffat. Så jag har 
varit med i utredningsarbetet också. (Medarbetare B) 

Den erfarenhet som dragits ur detta arbete var att den mänskliga faktorn alltid är involverad i 
huruvida en olycka inträffar eller inte. 

Man inser att det är farligt när folk ligger blodiga och man inte vet om dom lever eller inte. 
När man analyserar olyckor så kommer man alltid fram till att det är någon som har klantat sig 
och vanligtvis är det flera människor som har gjort dumheter på vägen dit. Jag vet ingen 
olycka som har orsakats av marsianer eller någonting. Det är alltid människor som har gjort 
något. Antingen gjort saker eller så undvikit att göra saker. Och det farligaste är när det är 
chefer som inte inser att det är farligt. (Medarbetare C)

Det fanns många orsaker till att folk gör dumma saker. Ett exempel var oinsatt ledarskap.

När man låter Excel-mallar och en resultaträkning styra verksamheten då är man farligt ute. 
Människor är förvånansvärt lättledda. Jag tror varken du eller jag skulle kunna tänka oss att 
förflytta oss till skyttegravarna 1917 och ligga där och rätt som det är när någon blåser i en 
pipa ska vi ta våra vapen och rusa fram över gärdet. Folk faller runt omkring dig men du 
fortsätter springa. Jag kan inte tänka mig att jag skulle göra det men vi skulle göra det. Det är 
bara att ha rätt ledning så får du folk att göra saker. Därför är cheferna väldigt viktiga och har 
alltid varit det. Folk gör som chefen säger. (Medarbetare C)

Ett annat exempel var att man låtit någon del av verksamheten falla in i en rutin som inte var 
helt genomtänkt. Därmed har en risk skapats av den anledning att ingen funderat över eventuella 
konsekvenser. 

Det är som en skyddsrond vi gör. Så jo, vi kan komma och säga att ja, den där såg inte så bra 
ut, varför gör ni så och sådana grejer? Och dom svarar, åh det har inte vi tänkt på, för att det 
går i sin vardag. Här kommer det 40 par ögon och tittar in i verksamheten, det är klart att dom 
ser på ett annat sätt. (Medarbetare A)

Att dra lärdom av tidigare inträffade olyckor var därför oerhört viktigt för att säkerställa en 
medvetenhet kring säkerheten. Något alla de tre intervjuade var överens om. 

3.2.2 Den kompetente medarbetaren

3.2.2.1 Kunskaper

Den kompetente medarbetaren hade lång erfarenhet av explosiva ämnen, en erfarenhet denne 
samlat på sig genom att ha varit verksam i sektorn. Dessa erfarenheter var i huvudsak av 
praktisk natur även om en del teoretiska kunskaper också var att önska. 
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Jag tror att man ska ha lång praktisk erfarenhet och man ska ha teoretisk kunskap. Man ska ha 
en förmåga att kunna tillägna sig teoretisk information men det viktigaste är nog att man har 
praktisk erfarenhet. För att hantera explosivämnen är en teoretisk del som du kan läsa dig till i 
böcker men det är också mycket erfarenhetsbaserad kunskap som inte är dokumenterad och 
där måste du ha mentorer, de är viktiga. Om inte jag hade haft mentorer när jag började i den 
här branschen då hade jag inte varit kvar. (Medarbetare C)

Huruvida teoretiska kunskaper var värdefulla eller inte berodde mycket på om man kunde sätta 
dom i handling i praktiken. Relevant och användbart hos rätt person. . 

Jag brukar säga såhär, teoretisk kunskap är väl bra men om du inte kan sätta det i praktiskt 
handling så är det inte så bra att ha i slutändan. Och han är en sån som kan omsätta det i 
praktiskt handling. (Medarbetare A)

Den långa erfarenheten skulle dessutom användas för att få en övergripande bild över 
verksamheten för att möjliggöra arbete utifrån en helhetsbild. 

Han hade också överblick, man kommer ifrån näringen efter ett tag men han hade också 
överblicken och visste hur man skulle sköta det här med säkerheten. (Medarbetare B)

På samma sätt skulle erfarenheten användas för att balansera prioriteringar i konflikt i 
verksamheten utifrån en respekt för explosiva ämnen. Att ha en åsikt om hur saker och ting 
skulle göras utifrån en säker bas av kunskap och stå för denna åsikt.  

När man jobbar med svåra saker som explosivämnen så är det i alla fall enligt min uppfattning 
alltid en balansgång mellan säkerhet och ekonomi. Och den balansgången är inte lätt. Ibland 
när jag spetsar till det här så brukar jag säga att ja, om du fokuserar för mycket på säkerhet då 
blir ingenting tillverkat. För det ligger i sakens natur att explosivämnen är potentiellt farliga. 
Och likadant, fokuserar du för lite på det och bara på ekonomifrågorna ja då kommer vi ha 
olyckor. Så det är att balansera på en slak lina men också att vara tydlig i det här budskapet 
och inse att det kan inträffa. Sen är saken den att det är inte acceptabelt att det inträffar, det är 
två helt skilda saker. Men att då stå upp och säga, nej nu stoppar vi verksamheten här, nu kör 
vi inte längre. Även om det kostar pengar. Han vågade alltid stå för sin uppfattning och var i 
mina ögon just så otroligt duktig på att hitta den här balansen. Och få folk att förstå var den 
här balansen gick och hur den ska balanseras.  (Medarbetare B)

3.2.3 Självständighet och kontaktnät

Lika viktigt som en kunskapsbas att stå på var att fortsätta utvecklas och lära sig nya saker med 
tiden. Medarbetaren skulle aktivt söka ny kunskap och vara bra på att ta till sig ny teori samt 
förstå och hantera de förändringar sektorn gick igenom.   

Dels måste du ha en basutbildning och sedan måste du själv ha en förmåga att kunna fräscha 
upp dina kunskaper. Du måste kunna ta till dig nytt material hela tiden. (Medarbetare C)

För att göra detta behövde medarbetaren förmågan att bygga kontakter med andra människor 
som innehar olika typer av kunskap. Detta kontaktnät behövdes dessutom uppdateras 
regelbundet genom att medarbetaren höll sig aktiv inom sektorn. 

Just att hålla sitt kontaktnät uppdaterat helt enkelt och det är att det sker förändringar, folk blir 
äldre och många av dom som är duktiga på det här området är på väg ut och dom måste på 
något sätt lämna ifrån sig sin kompetens och det måste finnas andra som får växa in sig i den 
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här rollen. Då gäller det att ha kontakt med dom här gamla och sedan höra, finns det någon där 
hos er som har gått in istället här, känner du till någon? Någon som är duktigt och man måste 
ha det här som en kontinuerlig process för att vidmakthålla kompetens. Så att, om vi går 
tillbaka till ursprungsfrågan, det är att vara aktiv ute, va med på konferenser och sådana saker. 
(Medarbetare B)

Det finns alltså ett antal sådana organisationer, en som heter FEEM till exempel som står för 
Federation of European Explosive Manufacturers. Den finns fortfarande idag och där var han 
aktiv och då får man utbyte av tankar med andra. Likasinnade, det är ett sätt, det är en bra 
läroprocess och sedan var han dessutom aktiv med att dokumentera sånna här saker. Dom kom 
ut med en del guidelines. Och det är alltid nyttigt att byta idéer för det är lärorikt. 
(Medarbetare B)

Förutom att utveckla sina egna kunskaper genom sina kontakter hade medarbetaren dessutom 
möjlighet att använda sig av dessa för att hitta människor som har svar på frågan medarbetaren 
själv inte har svaren på. 

Jag har ett kontaktnät som är väldigt stort och även om jag inte kan allting och det vet jag då 
att jag inte kan så vet jag ungefär hur man får tag på svaren, jag vet var dom människorna är 
och jag tror att det här är. Det här med att ha nätverk är oerhört viktigt. (Medarbetare C)

3.2.4 Kompetensutveckling

Det upprättade kontaktnätet var lika viktigt för den enskilde medarbetarens 
kompetensutveckling som organisationens gemensamma kontaktnät var för organisationens 
kompetensutveckling. Kunskapen inom sektorn fanns antingen hos de människor som arbetat 
inom sektorn länge eller hos de människor som arbetade med utveckling. För att hålla sig 
uppdaterade behövde därmed organisationen veta vilka dessa var och hålla reda på dem. Rent 
konkret i fallet KCEM handlade det i det aktiva arbetet oftast om att hitta passande föreläsare 
till de olika utbildningarna organisationen organiserade. 

När det gäller FEX så är det fastställt vad som ska ingå i kursen och då måste jag se till att vi 
får tag i någon som kan de här ämnena. Det är att leta med ljus och lykta ibland. (Medarbetare 
A)

I de enskilda medarbetarnas fall handlade det mer om utbytandet av tankar och idéer.

Som sagt, just nu ska jag åka ner till Madrid här om ett tag, det är ett standardiseringsmöte på 
pyrotekniksidan och där träffar jag ett sånt här antal personer som jag vet är duktiga och 
kompetenta som man kan diskutera med som man kan ha nytta av. (Medarbetare B)

När det gällde att hålla kvar och sprida redan existerande kompetens i organisationen var det 
väldigt viktigt att de som var erfarna fick möjlighet att lämna över sina kunskaper. I en situation 
där en mer erfaren medarbetare med viktig kompetens var på väg att gå i pension behövdes tid 
planeras in för en omfattande överlämning. 

Och det känner jag väl att kunskapsöverföring, alltså från dom som lämnar företagen är 
extremt svårt och ibland är det inte ens prioriterat. (Medarbetare A)  

Även när det gällde att introducera nya medarbetare i organisationen var det viktigt att använda 
sig av de mer erfarna som mentorer och naturligt stöd för de nya. 
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Jag är väldigt tacksam över att ha den möjligheten att få en bra överflyttning. Det handlar 
också om överflyttning av kunskap från Kalle till mig. Samtidigt så får jag möjligheten att 
jobba med honom under det här året. Det är ganska unikt i dagens samhälle. Annars brukar det 
vara så att ut med en och in med en ny och så lär dig och det slapp jag som tur är. 
(Medarbetare A)

Annars var utbildning något de intervjuade brann för. sektorn för explosiva ämnen beskrevs 
som en riskfylld arbetsplats i avsaknad av väl planerad utbildning och därmed i många fall en 
arbetsplats där ingenting kan göras utan utbildning. 

Har man inte någon utbildning och inte har någon slags sammanhållning så kommer det ju inte 
bli någon verksamhet, så är det. Det jag har upptäckt också är att företagen. Händer det en 
riktigt olycka så börjar företagen säga att det här ska vi inte hålla på med. (Medarbetare C)

Det krävdes dessutom att denna utbildning som minst tvingade fram reflektioner och tankar som 
gjorde det möjligt för medarbetaren att tänka efter före. Att aldrig glömma bort de risker som 
trots allt fanns som grund till de bestämmelser och krav som var lagda på verksamheten.  

För det är oerhört lätt när en olycka har inträffat, då ser man, det är självklart att det här skulle 
gå åt skogen, jättelätt. Det är hur lätt som helst att vara efterklok och det här är vad jag alltid 
har sagt kommer att inträffa. Ja men varför har du inte gjort någonting åt det här då? Och det 
har du inte gjort. För det finns många som är så där otroligt efterkloka och det gäller inte bara 
explosiver utan det gäller alla områden. När det har inträffat olyckor. (Medarbetare B)

Även väldigt lite okunskap eller otillräckliga möjligheter till reflektioner var nämligen det enda 
som behövdes för att något skulle kunna gå fel. Speciellt när förhållandena i verksamheten var 
ogynnsamma eller pressade.

Jag skulle vilja säga det att i dom slimmade organisationerna som kommer mer och mer, så är 
det det här med eftertanke. Möjlighet till reflektioner saknas. Alltså att det sker förändring i 
verksamheten som ger ökade risker fast folk kanske inte tänker på det. Det beror oftast på att 
kunskapen då har lämnat företaget som satt på den. Någon har sagt, ja men vi gör såhär 
istället, på grund av att det hänt någonting. Men han som sa, därför att, försvinner ur 
organisationen. Så kommer det någon in och säger, varför gör vi inte så? Och så var det 
”därför” att vi inte gjorde så. Men den som sa ”därför” har försvunnit. (Medarbetare A)

En parallell drogs till företagens sätt att hantera personalen i samband med låg respektive 
högkonjunktur och balansen mellan säkerhet och ekonomi. 

Och visst vi lever på att tjäna pengar men om vi tjänar pengar trots att vi kompetensutvecklar 
vår personal så är vi bättre rustade när väl högkonjunkturen kommer. Istället för att slänga ut 
en massa kompetens ut ur företaget. För det är inte säkert att vi får tillbaka dom sen när det väl 
har vänt för då har dom gått någon annanstans. Man ska vara rädd om sin personal. Det är 
oftast dom som bygger företaget. (Medarbetare A)
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4 Diskussion och slutsatser
Det resultat som presenterats innehåller en hel del perspektiv som tillsammans bildar en 
komplex bild av hur företagen respektive KCEM betraktar kompetens och 
kompetensutveckling. En komplett jämförelse mellan dessa perspektiv skulle knappast få plats 
inom ramen för detta arbete och därmed har ett antal viktigare skillnader valts ut för att 
diskuteras närmare. Detta innebär att det i resultatet onekligen finns en del andra intressanta 
budskap och fler slutsatser att dra än de som nu presenteras. När det gäller de skillnader som 
valts ut så kommer det snart framgå att det inte handlar om att företagen och KCEM har vitt 
skilda åsikter. Det är snarare så att de skillnader som finns snarare ligger i detaljer i de begrepp 
som studeras.

4.1 Skillnader i vad som är kompetens

4.1.1 Kompetens och explosiva ämnen

Analysen presenterar många förmågor både på individ och organisationsnivå som exempel på 
vad som är kompetens inom explosiva ämnen. Målet med den här rapporten är dock inte att 
fastställa vad som faktiskt är viktigt kompetens inom området och vad som inte är det. Det är 
snarare jämförelsen mellan de två sidornas bild av vad som är viktigt som är intressant. Därmed 
kommer diskussionen istället för att fokusera på värdering av de två perspektiven presentera de 
skillnader som finns mellan dem och försöka förklara vad dessa skillnader innebär. En annan 
konsekvens av att det är skillnaderna som studeras är att det lätt glöms bort att analysen 
presenterar en hel del likheter också. Dessa likheter är förstås lika viktiga som skillnaderna när 
det gäller jämförelsen mellan de två perspektiven. Däremot så är det inte lika intressant att 
diskutera dessa likheter mer än att presentera att de finns. Vilken i och med presentationen av 
analysen redan är genomfört. Likheterna i analysen kommer därmed bara belysas om det är så 
att de i sin tur belyser en skillnad. Det första som ska belysas är just detta.

4.1.2 Att utveckla kompetens i säkerhetstänkande

Både företagen och KCEM sätter säkerhetstänkande som den absolut viktigaste typen av 
kompetens en medarbetare kan ha. Explosiva varor är farliga att hantera och det märks tydligt 
att alla de involverade organisationerna är väl medvetna om detta. Däremot är företagen och 
KCEM oense om hur säkerhetstänkande ska manifesteras inom organisationen och på vilken 
grund detta säkerhetstänkande ska vara byggt. När det gäller det tidigare beror de olika 
prioriteringarna på olika syn på vilken typ av organisation som ger högst säkerhetstänkande men 
mer om det senare. Det senare handlar om syn på lärande på arbetsplatsen. Begreppet lärande på 
arbetsplatsen är starkt knutet till kompetensutveckling men relationen är inte helt självklar och 
därför följer här ett kort försök att klargöra denna relation. 

På samma sätt som att en organisations kompetens inte kan beskrivas som summan utav interna 
kompetenser kan inte en individs kompetens beskrivas som summan av dennes kunskaper och 
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färdigheter. Det innebär att kompetensutveckling inte kan förutsättas fungera som addition där 
varje enskild satsning lägger till en i förväg beräknad del som ska bygga en förväntad helhet. 
Svensson och Randle beskriver utvecklandet av kompetens som mötet mellan praktiska 
kunskaper och teoretiska kunskaper och som en konsekvens av reflekterat lärande. Reflekterat 
lärande i sin tur beskrivs som mötet mellan formellt och informellt lärande. Informellt lärande är 
i det här fallet det lärande som sker i samband med verksamhet på till exempel en organisation. 
Formellt lärande däremot är det lärande som sker genom planerad undervisning. I deras 
beskrivning är formellt lärande dock inte begränsat till institutionellt lärande utan omfattar även 
kurs och utbildningsverksamhet utanför det nationella utbildningssystemet (Svensson & Randle, 
2006). Målet med kompetensutveckling bör därför vara att knyta praktiska erfarenheter till en 
teoretisk bakgrund och skapa möjlighet att reflektera över hur det hela hör ihop. 

När man beskriver hur en organisation förhåller sig till lärande genom dess verksamhet kan man 
utgå från två resonemang som i sig är varandras motsatser. Det första resonemanget av dessa är 
fokuserat på att effektivisera verksamheten för att minska ner förekomsten av variation. Alla 
arbetsmoment ska ha rutiner och checklistor som är framtagna för att på bästa sätt kontra känd 
problematik. Alla ytterligare problem som kan förutses ska ha standardlösningar väl förberedda. 
Allt för att organisationen ska kunna prestera effektivast möjligt med utgångspunkten att all 
kunskap som behövs för att göra så redan finns inom organisationen och har applicerats på 
verksamheten. Lärandet följer på att en förändring genomförs i form av en ändrad rutin eller att 
en ny medarbetare måste introduceras. Organisationer som följer resonemanget brukar sägas 
använda sig av rutinbaserat lärande i verksamheten (Ellström, 2006). Vad företagen beskriver är 
en verksamhet med ett mycket dominerande rutinbaserat lärande med avseende på säkerheten. 

Det andra resonemanget fokuserar istället på att verksamheten ska drivas av analytiskt tänkande 
och kreativitet. Istället för att fastställa rutiner för olika arbetsmoment uppmuntras 
experimenterande i verksamheten och att ta risker med acceptans för misslyckanden. Problem 
ska mötas med kritiskt tänkande och med försök till nya angreppsätt. Allt för att verksamheten 
ska kunna utvecklas av den kunskap som erhålls genom att kontinuerligt lösa problem. Med 
detta resonemang följer förändring istället på lärande och organisationer som följer 
resonemanget brukar sägas använda sig av utvecklande lärande (Ellström, 2006). Eftersom 
dessa resonemang på många sätt är varandras motsatser med prioriteringar i konflikt beskriver 
de var för sig en typ av verksamhet som är mycket olik sin motpart. På samma sätt är den 
kunskap som de båda resonemangen bidrar med olika. Det har dock i undersökningar visat sig 
att en verksamhet måste finna en balansgång mellan dessa två resonemang för att kunna verka 
kunskapsmässigt effektivt (Elmholdt, 2006). Den medvetenhet kring säkerheten som KCEM 
beskriver kräver just en sådan kombination av de två resonemangen för att utvecklas hos en 
organisations medarbetare. 

Problematik uppstår dock av den enkla anledningen att i det senare resonemanget krävs en 
acceptans för misstag, något som helt enkelt inte kan förekomma på dessa företag. Något som 
antagligen är det huvudsakliga argumentet till att företagen begränsar möjligheterna till 
utvecklande lärande till sina forskning- och utvecklingsenheter. Till saken hör dessutom det 
faktum att utvecklande lärande kräver resurser och tid som inte är allokerad till olika 
arbetsuppgifter för att inte kvävas av en vanligtvis rutinbaserad verksamhet. Det utvecklande 
lärandet är dessutom fokuserat på långsiktiga vinster som är svåra att få grepp på. Något som 
leder till att när det gäller att prioritera är det utvecklande lärandet därmed inte är lika pålitligt 
och beräkningsbart som att fokusera på den dagliga rutinbaserade verksamheten (March, 1991). 
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Från KCEMs sida visas dock på en problematik med att sikta för mycket på en 
prestandafokuserad verksamhet. Medvetenheten kring säkerheten är oerhört viktig, något som 
inte utvecklas lika bra i en verksamhet alltför präglad av rutiner. Företagen ser därmed att arbeta 
med utvecklande lärande som problematiskt där KCEM ser en möjlighet att hjälpa till.

Ytterligare en skillnad som presenteras av analysen i samband med detta handlar om vem det är 
som ska ta initiativet för den enskilde medarbetarens kompetensutveckling. Ur KCEMs 
perspektiv ligger ansvaret på företaget och därmed bör även initiativen i huvudsak komma 
därifrån. Enligt företagens perspektiv ligger dock ansvaret lika ofta på företaget som på den 
enskilde medarbetaren. Därmed skulle initiativet komma från båda sidor. Att medarbetarnas 
attityd gentemot att lära sig är viktigt för att lärande faktiskt ska äga rum har visats (Rönnqvist, 
2001). Därmed finns det en  poäng med att initiativet till kompetensutveckling i alla fall delvis 
bör komma från medarbetaren själv. Å andra sidan finns risken att ingenting händer. Speciellt i 
ett arbetsklimat där alla typer av lärande genom experiment är absolut förbjudna och som ser 
kreativitet som en riskkälla. 

4.1.3 Olika syn på organisation

Ovanstående ger dock en otillräcklig bild av skillnaden mellan de perspektiv företagen och 
KCEM presenterar när det gäller kompetens i säkerhetstänkande. Till saken hör nämligen också 
den syn företagen respektive KCEM har på var i organisationen kompetensen ska finnas. När 
KCEM beskriver en kompetens inom explosiva ämnen talar de om en generell bild av vad folk 
som verkar inom området borde ha med sig. Företagen däremot väljer att dela upp sina 
medarbetare i två huvudsakliga kategorier. Delvis finns de som ska tänka, vara vaksamma och 
säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Delvis finns de som inte ska behöva tänka. Genom 
denna uppdelning kan kompetensutvecklingen fokuseras utifrån arbetsuppgifter och det blir 
därmed lätt att avgöra vad som är användbar kunskap. Utvecklande lärande kan sedan 
genomföras på ett effektivt sätt för de som har ansvar att ta till vara på lärandet och genomföra 
förändringar. Samtidigt som detta kan genomföras under kontrollerade och därmed godtagbara 
förhållanden. Vilken innebär att kunskapen kan säkerställs på den plats där den gör mest nytta. 
De som inte ska behöva tänka kan på samma sätt fokusera på rutinbaserat lärande och därmed 
säkerställa organisationens prestationer. 

Användandet av artefakter blir vitalt för att göra detta perspektiv möjligt i och med att mycket 
av den nödvändiga kunskapen för att säkerställa till exempel säkerheten kan placeras i 
instrumenten snarare än hos medarbetarna. Med detta menas att de som ska tänka designar 
hantering så att den nödvändiga kompetensen för att arbeta med hanteringen är så låg som 
möjligt. Ett fenomen som har stor spridning inom industrin (Gustafsson & Mouwitz, 2008). 
Vidare nämner KCEM insatta chefer som mycket viktigt i säkerställandet av säkerheten. 
Företagens arbetssätt tar det längre än så genom att i princip lägga allt ansvar för säkerheten på 
den säkerhetsorganisation som ska arbeta med säkerheten. Vilket kräver en arbetskultur där de 
förändringar som görs verkligen arbetas in i verksamheten. Studier har nämligen visat att när 
förändringar i verksamheten är för stora respektive för små blir det lätt att resultatet av 
förändringen är att undvika den. I en situation av kris blir det därmed lätt att man faller tillbaka 
på gamla rutiner (Ellström, 2002). I närvaron av en fungerande arbetskultur innebär det å andra 
sidan att säkerheten kan byggas med hög kompetens.
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4.1.4 Överföring av kompetens 

Eftersom företagen och KCEM är ganska väl överens om behovet av bred kompetens och djup 
kunskap hos de som ska tänka finns inte mycket att påpeka på den fronten. Därmed återstår de 
som inte ska behöva tänka eftersom deras jobb endast är baserat på rutiner i syfte att fokusera på 
prestation. Är dessa dömda att för eller senare förolyckas på grund av bristande medvetenhet om 
risker när de rutiner som finns fastslagna visar sig otillräckliga? Är rigorös utbildning från 
KCEM deras endast möjlighet att nå en hög ålder? Antagligen inte. Å ena sidan skulle det 
kunna vara så att deras endast möjlighet att ta in ny kunskap som inte är direkt knuten till deras 
arbetsuppgifter är när variation uppstår trots rutiner. En variation som skulle kunna ta formen av 
en olycka. Man ska aldrig glömma att den kunskap som finns inom sektorn bara delvis erövrats 
genom framgångsrika experiment. Vilket också är anledningen till att KCEM ser det som viktigt 
att lära sig av tidigare incidenter. 

Å andra sidan verkar det idag finnas en hel del organisationer med verksamhet som involverar 
explosiva ämnen där medelåldern är hög. Bland dessa verkar det dessutom finnas en hel del 
anställda som är helt ointresserade av att lära sig mer för att de tycker att de klarar sig. Om detta 
är sant för att de kan lita på att de rutiner de arbetar utefter är fullgoda och att alla förändringar 
som behöver genomföras kommer att genomföras kommer här inte att spekuleras i. Att saker 
och ting har fungerat ganska bra betyder dock att det finns en hel del praktisk erfarenhet som 
verkar räcka till i företagen. Huruvida företagen tar till vara på denna kompetens och om det 
som tas till vara är tillräckligt för att fortsätta hålla en hög nivå på säkerheten kan dock bara 
framtiden avgöra. Att överföra kompetens är en komplicerad process av samma anledningar 
som att kompetensutveckling är en komplicerad process. En studie genomförd på ett stort 
byggnadsföretag i Finland i behov av att behålla kompetens när en generation började gå i 
pension har visat detsamma. För att säkerställa en fullgod överföring krävs mycket planering 
och ett synliggörande av både processer för att dela kunskap och själva kunskaperna i sig 
(Järvinen & Poikela, 2006). 

Det verkar dock inte vara en omöjlighet att genom praktikbaserat lärande skapa en reproduktion 
av nödvändiga kompetenser. I en studie av militär utbildning på ett örlogsfartyg visar Hutchins 
att det är möjligt att skapa en reproduktionscykel som inte bara är effektiv. Den uppvisar också 
egenskaper som flexibilitet och motståndskraft mot felaktiga kunskaper  när det gäller att 
säkerställa kompetens. Att misstag sker när ett örlogsfartyg ska navigera genom trånga hamnar 
och passager bör vara nära likställt i orimlighet till misstag under hantering av explosiva ämnen. 
Trots detta används systemet framgångsrikt för att på några få års basis producera ny kompetent 
besättning av oerfarna matrosadepter (Hutchins, 1996). Eftersom reproduktionscykeln inte är 
möjlig att applicera direkt på sektorn för explosiva ämnen ska den inte diskuteras i detalj. Dock 
kan nämnas att metodiken utgår från ett nära samarbete mellan de integrerade parterna som 
ingår i navigeringen. Redan när matroserna lär sig sina första uppgifter på båten görs de 
medvetna om andra delar av det system de ska arbeta i. På samma sätt fortsätter de komma i 
kontakt med funktioner i systemet innan de ska introduceras för dessa genom sitt arbete vid de 
funktioner de nu introduceras för.  
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4.2.3 En yrkesstolthet

En aspekt där det finns en ganska tydlig skillnad mellan KCEM och företagen är den kring 
stoltheten i sektorn. Där företagen under någon intervju nämner fenomenet mest som en 
parentes tar alla de tre intervjuerna med KCEM upp fenomenet som centralt. Vid första anblick 
kan det vara lite oklart varför någonting som en stolthet i sektorn för explosiva ämnen skulle 
vara en faktor i kompetensutvecklingen inom denna. För att förklara detta behöver teorierna 
kring LPP, Legitimate Peripheral Participation introduceras lite kort. Tanken med detta 
perspektiv på lärande är att individer lär i anknytning till de gemenskaper de är en del av. 
Lärande sker som en kontinuerlig process genom social integrering in i gemenskapen och är 
starkt knutet till skapandet av identitet. I gemenskapen reproduceras de kunskaper denna kretsar 
kring genom att nyare medlemmar lär av mer erfarna och kunniga. De involverade 
läroprocesserna effektiviseras genom att kunskapen medieras socialt genom interaktion i 
gemenskapens verksamhet snarare än under formella former. Lärandet motiveras av en känsla 
av att vara en del av något och att individen identifierar sig med bilden av de som står i centrum 
för gemenskapen (Lave & Wenger, 1991). 

Ett direkt exempel kan vara en arbetsplats inom något typ av hantverk där en mästare finns 
centralt i verksamheten och omges av mer erfarna hantverkare som i sin tur omges av mindre 
erfarna och så vidare. Ett mindre uppenbart exempel kan vara en smed som verkar ensam i en 
mindre verkstad. Undersökningar har visat att även denna ofta bestämmer sig för att ingå i en 
gemenskap i form av medlemskap i någon typ av nationell förening eller organisation. Genom 
sitt intresse får denna trots sin isolering tillgång till tidsskrifter och information om träffar och 
därmed möjlighet att möta andra inom sitt yrke. Denne får möjlighet att utbyta erfarenheter och 
skapar sig möjlighet att finna svar på frågor den själv inte kan lösa (Keller & Keller, 1996). Det 
är här styrkan med en stolthet kommer in och är en faktor. Det är mer troligt att en medarbetare 
som är stolt över sina kunskaper inom ett område väljer att identifiera sig med den gemenskap 
som finns tillgänglig. I fallet explosiva ämnen finns en stark gemenskap uppbyggd med roten i 
Alfred Nobels arbete där mycket kunskap finns att hämta för den som är intresserad. Oavsett om 
det är så att denna gemenskap medvetet arbetar för att reproducera kunskap eller inte. Att ha ett 
eget intresse inom området var dessutom önskvärt. Genom engagemang i en gemenskap knyts 
dessutom användbara kontakter och det är antagligen just därför KCEM lägger så mycket vikt 
även på detta. Kontakter ses som en fördel av företagen men är snarare någonting användbart 
vid specifika tillfällen än att de har den centrala roll KCEM ger dem. En möjlig anledning till 
denna vinkling kan dock också vara att KCEM lägger stor vikt på kontakter av den anledning att 
mycket av deras arbete kretsar kring dessa medan företagens verksamhet har andra mål.  

4.3 Slutsatser och rekommendationer
Den generella slutsats som går att dra utifrån undersökningen är att det finns skillnader i hur 
företagen och KCEM ser på kompetens och kompetensutveckling. Det handlar dock inte om 
några stora skillnader i form av helt olika förståelse för begreppet utan skillnaderna ligger 
snarare i detaljerna.  

4.3.1 Arbete med målgrupper 

Företagen delar upp sina medarbetare i mer tänkande och mindre tänkande när det gäller 
hanteringen av explosiva varor och det är någonting som präglar deras sätt att förhålla sig till 
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kompetens och kompetensutveckling. Detta är något KCEM måste hålla sig medvetet om 
eftersom det lätt ställer till missförstånd när man talar om personalen som en helhet. Av samma 
anledning är det viktigt att KCEM hela tiden tydliggör vilken typ av kompetens det är 
organisationen talar om. Handlar det om individuell kompetens som till exempel att inte göra 
dumheter vid maskinerna eller handlar det om kompetens i organisationen som helhet? KCEM 
har god förståelse för att utbildning måste läggas på rätt nivå för de som ska genomgå den. Det 
kan dock börja tidigare än så. Vilken typ av personal är det som behöver vilken typ av 
utbildning? Det kan finnas en vinst i att redan från första kontakten med företagen klargöra 
vilken målgrupp det handlar om. Företagen talar om att de vill ha kompetenta medarbetare men 
menar ofta helt olika saker med kompetens beroende på vem det är dom pratar om. För en grupp 
kan kompetens innebära förmåga att läsa, förstå och genomföra nedskrivna rutiner medan för en 
annan kan det innebära förmåga att utveckla och designa invecklande hanteringsprocesser. En 
annan fråga KCEM bör ställa sig är huruvida det finns en poäng i att försöka rikta sig mot de 
medarbetare som företagen redan känner är färdigutbildade. Å ena sidan är det kanske där nya 
kunskaper verkligen skulle utveckla kompetens. Å andra sidan kan intresset för att lägga ner tid 
och ekonomiska medel på denna målgrupp från företagens sida vara begränsad. 

En annan möjlighet skulle kunna vara att inte gå genom företagsledningen på vissa företag då en 
del av dom förväntar sig initiativ från sina anställda. Kanske går det att genom de anställda öka 
intresset för kompetens och kompetensutveckling på företagen och kanske till och med inom 
sektorn? 

4.3.2 Konsekvenser av att saker sällan går fel

Att sektorn idag är hyggligt skonad från olyckor är absolut någonting bra, för allt annat än 
säkerhetsmedvetenheten. Det kanske största hotet mot en hög säkerhetsmedvetenhet kan därmed 
vara just den höga säkerhetsmedvetenheten i sektorn. Ur ett perspektiv kan detta ses som en 
tickande bomb som för eller senare ordagrant sprängs. Företagen baserar mycket av säkerheten 
på att förfina rutiner genom hårt kontrollerade ändringsmekanismer. Denna centralisering bör 
fungera så länge någon som faktiskt har kompetens inom explosiva varor sitter vid spakarna. Ett 
av problemen med att få kompetens inom explosiva varor är dock det faktum att det är svårt att 
få konkreta kunskaper. Delvis för att det är livsfarligt att experimentera men också för att det 
vanligtvis är förbjudet. Det innebär att det finns ett behov av att få experimentera med explosiva 
ämnen under säkra förhållanden. Att under kontrollerade förhållanden få prova hur saker och 
ting fungerar lite på egen hand. Detta är något KCEM skulle kunna arbeta med. Att låta vuxna 
människor få spränga saker för att de tycker att det är spännande kan å ena sidan låta både 
skräckinjagande och fånigt. Å andra sidan kan det mycket väl vara precis vad som krävs för att 
få dem att förstå hur illa det faktiskt kan gå. För att få dem att reflektera. Och kan man lära 18-
åringar hantera sprängdeg i lumpen kan man göra samma sak med fullvuxna. Om man dessutom 
sätter dessa försök i ett konkret perspektiv genom att påvisa initiering genom till exempel 
statiskt elektricitet eller friktion kan det bli riktigt lärorikt. Medvetenheten om risker kommer 
alltid att bli desto högre desto närmare erfarenheter den medvetne har. Filmer och bilder kan ge 
en bra idé men de viktiga insikterna är mindre sannolika att infinna sig om man vet att man 
sitter säkert i en undervisningssituation.     
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4.3.3 Synliggöra en gemenskap

Någonting som kännetecknar sektorn idag är att det finns stora kontaktnät där en massa 
människor känner en hel massa andra människor och att det inom dessa nät alltid finns någon 
som kan svara på frågor. Det här är någonting som kommer att vara lika viktigt i morgondagens 
sektor. Ett säkert sätt att arbeta för kompetens och kompetensutveckling inom området är 
därmed att arbeta för fortlevnaden av den gemenskap som skapat dessa kontaktnät. Att istället 
för att fokusera på det gamla som dött genom splittring och omorganisation se till det nya och 
hur detta går att utveckla. Det finns mycket historia och stolthet över det som en gång varit 
inbakat i denna gemenskap vilket är en attraktionskraft. Samtidigt verkar det dock också finnas 
en inställning att det är historia från en svunnen tid, något som inte är lika attraherande för den 
som vill göra karriär i nuet. För att få in unga och engagerade kan det komma att krävas att 
tänka nytt utifrån hur samhället ser ut idag. Kan snabb kommunikation, enkel spridning av stora 
mängder information och en mer flytande arbetsmarknad möjliggöra något nytt där det en gång 
fanns stora investeringar och människor som arbetade hela livet på samma ställe? När det gäller 
den stora skillnaden mellan KCEM och företagens medvetenhet om denna gemenskap och dess 
betydelse tyder på att det inom företagen saknas något. Huruvida det handlar om att företagen 
inte vet hur de ska förhålla sig till gemenskapen eller kanske rent av ser gemenskapen som en 
risk i den täta konkurrensen är svårt att avgöra. Inte desto mindre finns en hel del att vinna på att 
synliggöra denna gemenskap för företagen. De är säkert medvetna om att den finns men frågan 
är om det inte i slutändan handlar om enskilda medarbetares medvetenhet snarare än företaget 
som helhet. Vilket innebär att företagen ser på den som dessa medarbetares ensak. 

4.3.3 Vidare studier

Ett mycket intressant ämne för vidare studier är hur den gemenskap som finns etablerad i 
sektorn för explosiva ämnen är uppbyggd och fungerar. Hur förhåller sig den till de 
organisationer som verkar inom sektorn? Vilka är det som anses vara medlemmar respektive 
inte? Vilken är kärnan? Finns en aktiv reproduktion av kunskap inom gemenskapen? Har 
gemenskapen något annat mål och syfte? 

Ett annat mycket intressant ämne är hur utvecklande lärande och experimentellt lärande skulle 
kunna genomföras på ett säkert sätt inom sektorn för explosiva ämnen. Går det att designa 
förutsättningar utifrån vilka denna typ av lärande kan genomföras? Om så, hur skulle detta 
göras? Hur ser intresset av sådan verksamhet ut? Finns det ekonomiska respektive juridiska 
möjligheter att bygga en verksamhet för att möjliggöra detta?

En möjlig uppföljning till studien som skulle vara av intresse är att genomföra undersökningen 
igen men den här gången riktad mot en lägre nivå på de aktuella företagen. Vad har de faktiska 
medarbetarna på företagen för åsikter? Vad har de för tankar kring kompetens och 
kompetensutveckling. Hur ställer sig de till sina kunskaper och känner de en yrkesstolthet?
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6 Bilagor

6.1 Bilaga 1 – Intervjuplan

6.1.1 Generell inledning

Inledande punkter
• Om mig själv
• Om min utbildning
• Min koppling till KCEM

Bakgrund
• Syftet med intervjun
• Hur resultaten kommer att användas
• Hur den intervjuade kommer att få ta del av resultatet

Etiska frågor
• Angående tystnadsplikt
• Angående anonymitet
• Vilka som kommer att ta del av materialet
• Rätt att när som helst avbryta

Praktiska begränsningar
• Dokumentationsmetod
• Tid

Orienterande
• Namn
• Yrke

6.1.2 Frågor till företagen

Beskriv den verksamhet företaget sysslar med som involverar explosiva ämnen.
Hur stor del av verksamheten? Hur är den kopplad till ev annan verksamhet? 
Förändras/utvecklas verksamheten? Var sker utbyte av information och hur går detta till? Hur 
tas ny kunskap in? Vilka målsättningar finns för verksamheten?

Ge exempel på en medarbetare som anses kompetent och berätta lite om denne.
Hur verkar denne med sin omgivning? Vad skiljer denne från sina medarbetare? Vilka är de 
praktiska respektive teoretiska kunskaper denne besitter?

Berätta om hur företaget håller reda på sina interna kompetenser.
Hur används denna kunskap? Vem använder denna kunskap?

Berätta om hur nya medarbetare introduceras i verksamheten.
Vem/vad avgör vad dessa behöver kunna? Hur säkerställs att dessa kan vad de behöver?

Berätta om hur företaget genomför sin kompetensutveckling inom explosiva ämnen.
Används någon specifik metod? Vilka är de drivande faktorerna?
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6.1.3 Frågor till KCEM

Berätta om din erfarenhet som involverar explosiva ämnen.
Vad är du bra på? Hur har du tillägnat dig denna erfarenhet?

Ge exempel på en person i sektorn för explosiva ämnen som anses kompetent och berätta 
lite om denne.
Hur verkar denne med sin omgivning? Vad skiljer denne från sina medarbetare? Vilka är de 
praktiska respektive teoretiska kunskaper denne besitter?

Berätta om hur du håller reda på vilka som kan vad i ditt kontaktnät. 
Hur används denna kunskap? Hur skapas kontaktnätet?

Hur arbetar du för att utveckla din egen kunskap inom området?
Används någon specifik metod? Vilka är de drivande faktorerna?

Berätta om hur KCEM arbetar för att utvecklas och hålla sig uppdaterade.
Vem/vad avgör vad som behöver utvecklas?
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