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1. Översikt för beslutsfattare
Fältundersökningar har genomförts för att uppnå INTOUCH-projektets mål och uppfylla WP2-uppgifterna.
Syftet av fältundersökningarna har varit att fastställa de 10 centrala kategorioberoende kompetenserna för
icke rutinmässiga uppgifter, och beskriva 5 icke rutinmässiga situationer1 där respektive kompetens kan
tillämpas (sammanlagt 50 fall).
Fältundersökningarna genomfördes som djupintervjuer. Intervjuerna var semistrukturella.
62 arbetsgivare och chefer inom små och medelstora europeiska tjänsteföretag intervjuades. 10 intervjuobjekt
utsågs i vart och ett av de 7 länder som deltar i projektet:


Österrike - 10



Bulgarien - 9



Frankrike - 10



Storbritannien - 11 (1 frågeformulär förkastades)



Italien -7



Litauen - 11



Sverige - 4

Inga personuppgifter (ålder, kön, bakgrund) beträffande intervjuobjekten lämnas enligt deltagarnas önskemål.
Detaljerad information om deltagarna lämnas i Bilaga 1.
Validering av frågeformulär och beskrivning av undersökningsmetodik återfinns i avsnitt 2. Analyserna av
kompetenser som behövs för att utföra icke rutinmässiga uppgifter och fallbeskrivningar för varje kompetens
presenteras i avsnitt 3 av det här dokumentet. I avsnitt 4 presenteras de slutsatser som kan dras av
fältundersökningarna.

1

"Uttrycket 'icke rutinmässig' betecknar vanliga uppgifter inom kvalificerade organisationer, som sjukhus, advokatkontor, konsultbyråer. Icke
rutinmässiga uppgifter är ofta halvstrukturella eller ostrukturella. Dessa uppgifter bygger på rimlig men allmän information av varierande precision,
långa och diffusa tidshorisonter, interna och externa data, diffusa eller generella ramar. Rutinmässiga uppgifter följer i förväg fastställda procedurer som
baseras på gjorda erfarenheter, medan icke rutinmässiga uppgifter anpassas till information som inkommer medan uppgiften klarläggs." (Pava, 1983;
Cheng and Miller 1985).
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2. Validering av frågeformulär och bearbetning av undersökningsresultat
2.1. Undersökningsmetoder
Metodiken vid undersökningarna och undersökningsinstrumentet (frågeformulär för halvstrukturell intervju)
har utvecklats och bekräftats (se Desk and Field Research: Suggestions on Methodology, januari 2011).
Olika projektpartners intervjuade arbetsgivare och/eller chefer i små och medelstora tjänsteföretag. Vid varje
intervju ombads deltagaren ta ställning till kompetenser för att utföra icke rutinmässiga uppgifter och beskriva
motsvarande konkreta fall. I undersökningen ingick att ta reda på deltagarnas användning av mobil teknologi.
Intervjuarna beskriver den generella atmosfären vid samtalet och graden av intresse för fortsatt engagemang.
Tio kompetenser för icke rutinmässiga uppgifter fastställdes, och konkreta tillämpningsfall från de olika
länderna beskrevs. De konkreta fallbeskrivningarna bygger på personliga intervjuer.
De 10 viktigaste kompetenserna för hög konkurrenskraft i Europa fastställdes och rangordnades enligt
rapporten från respektive land. För varje kompetens finns minst 5 fallbeskrivningar.
2.2. Validering av frågeformulär
Tabell 1 visar antalet indikatorer som användes vid undersökningen, motsvarande kompetenser för icke
rutinmässiga uppgifter.
Tabell 1
Kompetenser och antal indikatorer som användes vid undersökningen

SKALOR (kompetenser)

Tillämpningar (beteenden)

Initiativförmåga

4

Innovativitet

5

Strategiskt tänkande

4

Förändringsberedskap

5

Motivationsskapande

4

Lagarbete

4

Inlärning, förbättring

4

Beslutsfattande

5

Planering

3

Konflikthantering

4

Kommunikation

6

Flexibilitet

3

4

Undersökningens validitet och tillförlitlighet verifierades med hjälp av statistiska metoder. De standardmått
som användes för undersökningen redovisas i tabell 2.
Tabell som förklarar använda indikatorer
Förkortning av
indikatorns benämning
L
Medelvärde
i/tt
a
r

medel
min
max

Indikatorns benämning
Faktorns deskriptiva värde
Deltagarnas bedömning, medelvärde
Total korrelation för faktorn
Cronbachs Alpha baserad på standardiserade faktorer (Cronbach - a)
Medelvärde för korrelation mellan faktorer

r

Minsta värde på korrelation mellan faktorer

r

Största värde på korrelation mellan faktorer

%
KMO

Tabell 2

Extraktionssummor av kvadraterna på variansprocent
Mått enligt Kaiser-Meyer-Olkin på samplingskvalitet

För provning av skalans kvalitet användes faktoriell validering. Först faktoriserades alla frågor i tillhörande
block enligt metoden med huvudkomponenter, medan faktoraxeln roterades efter största spridning
(VARIMAX-rotation). När strukturen för teoretiskt meningsfulla indikatorer hittades provades de enskilda
faktorerna ytterligare med hjälp av alfa-faktoranalys. Denna metod används för provning av validiteten för
enskilda faktorer, i kombination med additivt index. Skalans dimensionalitet provades medan metoden
användes i undersökningen.
Värderingsskalor för kompetenser för icke rutinmässiga uppgifter bedömdes ha hög metodologisk kvalitet (se
tabellerna 3-5). Deras inbyggda konsekvenskoefficienter är tillräckligt höga, och uppnår 0,8-gränsen. Andra
kontrollerade faktorer (L, i/tt, medel osv.) har också höga värden. Detta innebär att empiriskt erhållna värden
kan adderas till additiva index och användas för att utvärdera uttryck för såväl enskilda kompetenser som en
gemensam allmän lista med 10 kompetenser för icke rutinmässiga uppgifter. Den teoretiskt giltiga spridningen
av indikatorer och faktorer behandlas som det främsta argumentet för strukturell validitet hos
undersökningen.

Tabell 3 visar additiva kompetenser beräknade efter inbyggd samstämmighet.
Sammanlagd kompetens som behövs för att klara icke rutinmässiga uppgifter (tabell 5) omfattar två
kompetensgrupper:
•

kompetenser som krävs för att hantera processer

•

kompetenser som krävs för samarbete och självständighet

Varje grupp omfattar 5 kompetenser (tabell 5). Den sammanlagda kompetensen omfattar alltså 10 enskilda
kompetenser. Två kompetenser (motivationsskapande och innovativitet) förkastades, därför att deras
signifikans bedömts som lägre (se sidan 12).
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Tabell 3
Inbyggd samstämmighet hos kompetenser som behövs för icke rutinmässiga uppgifter
7

(Undersökningsdeltagarna utvärderade vikten av enskilda kompetensuttryck, vilket därefter omvandlades till additiva index/additiva kompetenser.)

Förändringsberedskap

Strategiskt
tänkande

Innovativitet

Initiativförmåga

Kompetens Beteende / faktor
/ index

L

i/tt

Söker aktivt nya aktiviteter och utmaningar i jobbet

0,664

0,335

Söker aktivt och upptäcker vägar att uppnå mål

0,653

0,335

Söker aktivt ny information / analogier

0,601

0,266

Arbetar energiskt och målmedvetet

0,591

0,258

Tillämpar nya arbetsmetoder

0,692

0,434

Kommer på och presenterar nya idéer

0,673

0,418

Ifrågasätter vedertagna metoder och provar nya

0,632

0,379

Tänker utanför boxen, dvs. hittar nya lösningar

0,603

0,352

Skapar en övertygande vision av det framtida resultatet

0,564

0,325

Har en tydlig vision av det framtida resultatet

0,836

0,665

Definierar centrala mål på ett tydligt sätt

0,754

0,547

Ser företaget i relation till dess omgivning

0,746

0,545

Ser vägar att öka företagets konkurrenskraft

0,730

0,521

Ser att förändring behövs och hittar vägar att genomföra förändring

0,810

0,537

Initierar och genomför förändring

0,745

0,454

Anpassar sitt beteende och sin analys efter den ändrade omgivningen

0,612

0,356

Stödjer nya angreppssätt, initiativ, metoder och teknologier

0,604

0,339

a

r
(medel)

r
(min)

r
(max)

%

KMO

0,487

0,192

0,127

0,253

39,45

0,619

0,627

0,251

0,103

0,353

40,25

0,705

0,767

0,451

0,340

0,607

58,94

0,73

0,643

0,310

0,175

0,519

48,75

0,624
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Motivationsskapande*
Lagarbete
Inlärning,
förbättring
Beslutsfattande
Planering

Visar förtroende för andra och hjälper dem att lyckas

0,823

0,665

Ger utrymme för andra att lyckas

0,807

0,644

Entusiasmerar andra

0,803

0,638

Lyckas göra personalen intresserad och engagerad

0,783

0,610

Främjar engagemang och laganda

0,848

0,633

Uppmuntrar och underlättar samarbetet inom arbetslaget

0,806

0,565

Arbetar tillsammans med andra för att uppnå mål

0,748

0,489

Integrerar lagkamraternas olika åsikter

0,509

0,306

Förbättrar fortlöpande sitt beteende

0,828

0,646

Förbättrar fortlöpande sitt kunnande och sin kompetens

0,748

0,532

Försöker lära sig mer än det som krävs för den enskilda uppgifter

0,739

0,537

Lär av sina erfarenheter

0,726

0,507

Bedömer följder och risker, liksom förväntad nytta och kostnad, av de beslut som tas

0,825

0,586

Utvärderar det strategiska utfallet av beslut som tas

0,790

0,558

Fattar goda beslut i komplicerade situationer

0,747

0,481

Är logisk, sansad och konstruktiv i sin kritik och sina argument

0,578

0,339

Fattar kreativa beslut för icke rutinmässiga uppgifter

0,302

0,169

Förutser kommande behov av åtgärder och resurser

0,796

0,471

Prioriterar

0,729

0,398

Fördelar och omfördelar uppgifter och resurser

0,724

0,398

Löser konflikter mellan människor

0,765

0,564

Är rättvis och objektiv i konfliktsituationer

0,725

0,513

Klarar stress i konfliktsituationer

0,700

0,487

0,818

0,529

0,483

0,597

64,69

0,786

0,711

0,381

0,179

0,577

54,70

0,719

0,757

0,438

0,323

0,542

57,94

0,744

0,675

0,293

0,064

0,525

45,77

0,741

0,611

0,343

0,275

0,380

56,30

0,629

0,752

0,432

0,335

0,542

57,58

0,746

* Två faktorer har förkastats:


skapar en vision av det som skulle kunna uppnås



definierar mål på ett tillgängligt sätt
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Konflikthantering

Fungerar som medlare i en konfliktsituation

0,838

0,657

0,765

0,564

0,725

0,513

0,700

0,487

Är öppen för kritik från andra utan förutfattad mening

0,796

0,635

Respekterar andras synsätt och åsikter

0,795

0,649

Kritiserar och berömmer andra

0,762

0,604

Kan diskutera olika ämnen på ett objektivt sätt

0,647

0,486

Tolererar andra vanor och kulturer

0,602

0,437

Framställer sina egna funderingar och idéer på ett tydligt sätt

0,540

0,380

Väger in andras synsätt och åsikter

0,908

0,752

Kan förstå och tillägna sig andras synsätt

0,832

0,616

Anpassar sig till ändrade krav och villkor

0,786

0,561

definierar mål på ett tillgängligt sätt

0,786

0,457

skapar en vision av det som skulle kunna uppnås

0,770

0,432

Värde på REGR-faktor för motivationsskapande _3_4_5_6

0,709

0,386

Löser konflikter mellan människor
Är rättvis och objektiv i konfliktsituationer

Motivationsskapande

Flexibilitet

Kommunikation**

Klarar stress i konfliktsituationer

0,752

0,432

0,335

0,542

57,58

0,746

0,783

0,375

0,153

0,626

48,67

0,658

0,795

0,563

0,420

0,674

71,11

0,639

0,624

0,356

0,312

0,419

57,16

0,637

**En faktor har förkastats:


skapar och upprätthåller goda relationer
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Sammanlagd kompetens som behövs för icke rutinmässiga uppgifter

Tabell 4

(Deltagarnas direkta värdering)
Skala

Post

L

i/tt

Sammanlagd kompetens

1. Kompetenser som krävs för att hantera
processer

0,946

0,946

2. kompetenser som krävs för samarbete och
självständighet

0,946

0,946

a

0,973

r (medel) r (min)

0,946

0,946

r (max)

0,946

Kompetensgrupper som behövs för icke rutinmässiga uppgifter

%

KMO

89,584

0,500

Tabell 5

(additiva index)
Enhet

Skala

L

i/tt

0,819

0,661

0,751

0,571

Initiativförmåga

0,720

0,518

Planering

0,640

0,439

Beslutsfattande

0,611

0,413

Kommunikation

0,862

0,711

Inlärning, förbättring

0,752

0,562

Lagarbete

0,731

0,531

Konflikthantering

0,638

0,442

Flexibilitet

0,571

0,394

1 Kompetenser som krävs för att Strategiskt tänkande
hantera processer
Förändringsberedskap

2 Kompetenser som krävs för
samarbete och självständighet

a

r (medel)

r (min)

r (max)

%

KMO

0,753

0,378

0,182

0,521

50,725

0,674

0,758

0,365

0,214

0,575

51,534

0,685
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2.3

Deskriptiv analys

Vid en bedömning av kompetensers inbördes relation kan man konstatera att deltagarna i undersökningen
gjorde samma preliminära logiska analys av kompetenser (tabell 6).
Tabell 6
Kompetensernas inbördes relation
(En jämförelse mellan deltagarnas7 uträknade additiva index med deras direkta svar.)

Initiativförmåga

Faktorer (medelvärde)

N

Deltagarnas svar

61 60

Medelvärde Standardavv
ikelse

Additivt index (MEDEL)
Innovativitet

Deltagarnas svar

59 58

Additivt index (MEDEL)
Strategiskt tänkande

Deltagarnas svar

61 60

Additivt index (MEDEL)
Förändringsberedskap

Deltagarnas svar

61 60

Additivt index (MEDEL)
Motivationsskapande

Deltagarnas svar

61 59

Additivt index (MEDEL)
Lagarbete

Deltagarnas svar

61 58

Additivt index (MEDEL)
Inlärning, förbättring

Deltagarnas svar

61 59

Additivt index (MEDEL)
Beslutsfattande

Deltagarnas svar

61 60

Additivt index (MEDEL)
Planering

Deltagarnas svar

61 57

Additivt index (MEDEL)
Konflikthantering

Deltagarnas svar

61 58

Additivt index (MEDEL)
Kommunikation

Deltagarnas svar

61 58

Additivt index (MEDEL)
Flexibilitet

Deltagarnas svar

61 57

Additivt index (MEDEL)

3,5574

,61980

3,3167

,41647

3,2881

,67084

3,0060

,45221

3,2951

,86302

3,3250

,59890

3,5082

,59506

3,3833

,48814

3,3279

,78996

3,1695

,63389

3,1148

,89626

3,3405

,50805

3,4262

,69424

3,2754

,61007

3,4098

,66776

3,3600

,47700

3,2333

,72174

3,3918

,51610

3,0833

,92593

3,3894

,52366

3,5410

,59368

3,3994

,45877

3,1311

,82614

3,3333

,62361

Kompetenserna sorterade efter betydelse för icke rutinmässiga uppgifter visas i tabell 7.
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Betydelse av kompetenser för icke rutinmässiga uppgifter

Tabell 7

Faktorer (medelvärde)

N

Medelvärde Standardavvikelse

1.

Kommunikation

Additivt index (MEDEL)

58

3,3994

,45877

2.

Planering

Additivt index (MEDEL)

57

3,3918

,51610

3.

Konflikthantering

Additivt index (MEDEL)

58

3,3894

,52366

4.

Förändringsberedskap

Additivt index (MEDEL)

60

3,3833

,48814

5.

Beslutsfattande

Additivt index (MEDEL)

60

3,3600

,47700

6.

Lagarbete

Additivt index (MEDEL)

58

3,3405

,50805

7.

Flexibilitet

Additivt index (MEDEL)

57

3,3333

,62361

8.

Strategiskt tänkande

Additivt index (MEDEL)

60

3,3250

,59890

9.

Initiativförmåga

Additivt index (MEDEL)

60

3,3167

,41647

10.

Inlärning, förbättring

Additivt index (MEDEL)

59

3,2754

,61007

11.

Motivationsskapande

Additivt index (MEDEL)

59

3,1695

,63389

12.

Innovativitet

Additivt index (MEDEL)

58

3,0060

,45221

Värdering av kompetenser uppdelat på länder visas i tabell 8.
Värdering av kompetenser för icke rutinmässiga uppgifter uppdelat på olika länder
LT
Intervall

GB
Medelvärde

Intervall

AT
Medelvärde

Intervall

FR
Medelvärde

Intervall

SVE
Medelvärde

Intervall

Tabell 8
IT

Medelvärde

BG

Intervall

Initiativförmåga

6

3,45

9

3,167

7

3,275

7

3,25

6

3,38

5

Innovativitet

11

3,18

12

2,621

6

3,307

12

2,84

8

3,25

11

1

3,68

5

3,281

11

3,075

8

3,175

7

3,38

7

3,43

7

3,194

4

3,375

10

3,125

1

9

3,39

11

3,063

9

3,2

11

3,05

8

3,43

4

3,333

10

3,175

9

10

3,27

8

3,188

5

3,325

5

3,49

3

3,425

12

2

3,61

6

3,238

3

3,59

10

4

3,55

12

3,12

Strategiskt
tänkande
Förändringsberedskap
Motivationsskapande
Lagarbete
Inlärning,
förbättring
Beslutsfattande
Planering
Konflikthantering
Kommunikation
Flexibilitet

Medelvärde

Intervall

Medelvärde

8

3,333

2,79

12

3

4

3,438

10

3,25

3,81

6

3,393

2

3,611

2

3,81

12

2,786

11

3,111

3,175

3

3,75

3

3,469

9

3,306

6

3,275

8

3,31

9

3,143

6

3,389

2,92

3

3,4

5

3,4

2

3,5

3

3,444

2

3,4

4

3,3333

4

3,42

10

2,833

1

3,667

3,119

8

3,225

1

3,45

11

2,88

1

3,821

7

3,361

2

3,476

1

3,417

2

3,4167

12

2,92

8

3,286

5

3,426

1

3,611

3

3,4

5

3,3

10

3,08

7

3,381

4

3,444

Utgående från resultaten enligt tabellerna 8 och 9 förkastades kompetenserna "innovativitet" och
"motivationsskapande" (fall återfinns i slutet av rapporten). Dessa kompetenser förefaller mindre viktiga enligt
analys (tabell 7) och efter svaren från deltagare från olika länder (tabell 8).
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3. Kompetenser som behövs för hantering av icke rutinmässiga uppgifter och
fallbeskrivningar
3.1. Kommunikation
Kommunikation:


Är öppen för kritik från andra utan förutfattad mening



Respekterar andras synsätt och åsikter



Kritiserar och berömmer andra



Kan diskutera olika ämnen på ett objektivt sätt



Tolererar andra vanor och kulturer



Framställer sina egna funderingar och idéer på ett tydligt sätt

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av KOMMUNIKATION
FALL 1.
Situation: Sammanträden inom företaget är mycket långa och ineffektiva. Oftast är det jag som chef som talar.
Jag har försökt besvara alla frågor och kommentarer för att visa respekt för alla närvarande. Jag har märkt att
sammanträdena blir kaotiska just därför att jag inte fokuserar på problemet.
Lösning: Nu följer vi en dagordning på sammanträdet, och frågor ställs och besvarar i tur och ordning. Jag har
försökt få klart för mig om alla närvarande förstår vad jag menar. Detta har gjort att upprepning av frågor kan
undvikas!
FALL 2.
Situation: Projektet höll på att genomföras. Andra företag deltog i projektet. Varje deltagare svarade för den
egna processen och sina resultat. Vårt företag samordnade projektet. Projektledaren hade fått många brev
från de olika deltagarna, men inte besvarat alla. Vi noterade att deltagarnas aktivitet avtog, arbeten
försenades, kvaliteten på arbetena var inte på topp. Projektdeltagarna hade ingen egen resultatbedömning
och fick ingen kritik/beröm.
Lösning: Projektledaren försökte besvara alla mejl från deltagarna, även sådana som inte var viktiga. Dessutom
visade projektledaren intresse för utvecklingen, uttryckte uppskattning av goda resultat. Lagarbetet
aktiviserades, alla grupper svarade snabb och vänligt på alla mottagna meddelanden som berörde projektet.
FALL 3.
Situation: Rimas var nyanställd på avdelningen för utvecklingsprojekt. Han hade mycket svårt att komma in i
gruppen.
Lösning: Jag märkte att Rimas kommunicerade mycket litet med de andra i gruppen. Jag hade inte haft tid att
ta kontakt med honom. All kommunikation skedde vid fördelning av uppgifter. Jag beslutade mig för att ordna
en kafferast med litet feststämning. Jag försökte åstadkomma en lätt stämning, berättade om mina
fritidsaktiviteter och bad de övriga på avdelningen göra detsamma. Efterhand inleddes flera samtal. Rimas
medgav att han hade svårt att ta kontakt med nya människor. Han hade det svårt på avdelningen därför att
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alla arbetade hårt och det fanns inte mycket tid till informella samtal. Rimas var glad att avdelningschefen tagit
initiativet till en sammankomst för att skapa kontakt och presentera avdelningen och dess uppgifter.
FALL 4.
De anställda kommunicerade mycket med varandra via mejl, ibland i alltför stor omfattning. Mejl är en
kommunikationsmetod med många fördelar (snabb, direkt, sparas på dator osv.) Men den har också
nackdelar. Det är ett opersonligt kontaktmedium, de anställda får massor med skräpmejl som kan skymma
viktigare meddelanden.
För att komma till rätta med den nya trenden beslutade chefen att puffa för andra kommunikationsvägar,
särskilt personliga samtal.
Han gjorde det själv med sina närmaste medarbetare, för att visa vägen. Han visar för alla hur viktig den
personliga kontakten är, med hjälp av exempel på ord eller fraser som betyder olika sak när de står i ett mejl
och när man hör någon muntligt använda dem.
Nu har kommunikationen blivit bättre i företaget.

FALL 5.
En kund i England vill ha hjälp. Han talar om en nödsituation och vill ha tekniker på plats omgående, på en
anläggning i Frankrike.
Eftersom det är ett akut läge ringer chefen till den som ansvarar för att validera en kostnadsuppskattning för
insatsen. Den personen var engelsktalande, och talade inte franska. Chefen, som är dålig på engelska,
beslutade att ringa till henne för att få veta resultatet av kostnadsuppskattningen, för att inte behöva vänta på
posten, som när en beräkning rapporteras på papper. Han uppfattade att en överenskommelse uppnåtts och
satte igång med jobbet på platsen. Tyvärr hade chefen och den han diskuterat priset med missförstått
varandra, och kunden ville inte betala. Problem: Jobbet var redan igång.
Kommunikationsmissen gjorde att chefen förlorade kunden och fick avbryta jobbet utan att få betalt.
Efter denna incident fokuserar han mer på kommunikation, och börjar aldrig ett jobb utan att ha fått en
skriftlig beställning, inte ens i en nödsituation.
FALL 6.
Chefen har svårt att få igång en fruktbar diskussion med en prioriterad kund, därför att kunden är tystlåten och
inte säger mycket om sitt företags planer och behov för framtiden.
Chefen beslutar sig för en ovanlig strategi. Han har sett att det på kundens kontor sitter ganska många bilder
och affischer som visar motorcyklar och motocrosstävlingar. Därför inleder han ett samtal om detta ämne, och
berättar att han också intresserar sig för motorcyklar (vilket stämmer med verkligheten). Atmosfären blir då
mer informell och parterna känner samförstånd. Ett slags vänskap uppstår och kunden blir öppnare mot
chefen.
Den goda atmosfären gör att kommunikation upprättas, kunden berättar om företagets framtida behov och
chefen kan lämna en offert baserad på kundens önskemål.
Resultat: Chefen fick behålla kunden och fortsätta samarbetet.
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3.2. Planering
Planering:




Förutser kommande behov av åtgärder och resurser
Prioriterar
Fördelar och omfördelar uppgifter och resurser

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av PLANERING
FALL 1.
Situation: Projektet var beställt, men det fanns inte tillräckligt med resurser för att genomföra det.
Lösning: Vi måste göra ett nytt tidsschema och göra en realistisk analys av företagets resurser. Det stora felet
när vi gjorde den första analysen var att behovet av personal felbedömdes. Vi gjorde ett nytt tidsschema, med
de nödvändiga aktiviteterna och deras intensitet, i relation till krav på resultat och resurser.
FALL 2.
Situation: Vi skulle skriva en artikel. Det var ont om tid. Ett antal anställda delade på ansvaret för att få fram
artikeln. De arbetade parallellt med andra jobb som du hade på sitt bord.
Lösning: Vi hade gått igenom de ansvariga personernas arbetsbörda och förtecknat deras arbetsuppgifter efter
prioritet. Vi hade också granskat andra anställdas arbetsbörda. Sådana anställda som inte hade akuta jobb
ombads hjälpa till med artikeln. Arbetet utfördes med minimal försening.

FALL 3.
Det är viktigt att prioritera rätt.
Chefen för ett företag (inom underhållssektorn) informerade sina medarbetare om betydelsen av prioritering,
eftersom hans tekniker inte alltid valde rätt.
Han tog exemplet med en stor kund som beställer för 10 000 EUR. Den kunden är viktigare och måste få hjälp
före den som beställt en vajer för 25 EUR, även om den sistnämnde varit först.
Den kunden kan vänta en vecka på sin vajer för 25 EUR, men inte den stora kunden.
Efter tydlig uppläggning av prioriteringarna är denna typ av beslut inte längre något problem.

FALL 4.
Den här chefen vill prioritera allt som sparar tid.
Därför kanske han börjar organisera sina filer istället för att besvara en kunds frågor. Det kan uppfattas som
ett misstag, men han förklarar att tack att han ägnade tid åt att organisera sina filer sparade han värdefull
resten av veckan, så att han kunde besvara fler kundfrågor än vanligt.
Det handlar om god planering och framåtblickande prioritering.
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FALL 5.
Ett företag inreder butiker som ska öppnas. De arbetar mot tidsfrister för leveranserna.
Förra året skulle ett stort varuhus öppnas, och företaget var försenat, därför att en av murarna var sjukskriven.
Problemet är att vid bygge av en affärslokal ska de olika hantverkarna komma in i en viss ordning. Det är
mycket viktigt att denna ordningsföljd är väl planerad av byggledningen.
Eftersom murarna var försenade skulle alla efterföljande arbeten bli försenade.
Chefen beslutade att planera om alla de olika uppgifterna.
Han bad elektriker och målare att komma tidigare, under tiden som murarna höll på, för att de skulle kunna
påbörja delar av sina arbeten i avvaktan på att den sjuka muraren skulle bli frisk.
Tack vare den nya planeringen kunde jobbet bli klart i tid. Chefen upptäckte tack vare denna icke rutinmässiga
situation att elektriker och murare kunde arbeta parallellt. Han kunde utnyttja detta för nästa uppdrag.
3.3. Konflikthantering
Konflikthantering:


Fungerar som medlare i en konfliktsituation



Löser konflikter mellan människor



Är rättvis och objektiv i konfliktsituationer



Klarar stress i konfliktsituationer

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av KONFLIKTHANTERING
FALL 1.
Det är mycket viktigt för oss som ombud vid kommunikation med studenter, med företag i USA och andra
länder, och med USA:s ambassad.
Vid ett tillfälle skickades en student tillbaka från Tyskland till Litauen när hon tänkte resa till USA. Det visade
sig att ett felaktigt födelsedatum hade skrivits in i hennes visum. Studenten var mycket bekymrad. Hon måste
flyga hem och skaffa nytt visum, med åtföljande extra reskostnader. Vi hanterade hela situationen. Hennes far
var ändå mycket arg och skrek att det var vi som gjort fel osv. Jag fick ta den konflikten med honom. Jag
förklarade att hans dotter var tvungen att fylla i sina personuppgifter själv på USA:s ambassad. Det kunde
ingen annan göra. Och så råkade hon skriva fel datum. Men ingen upptäckte felet, ingen student, ingen på vårt
kontor, ingen på USA:s ambassad. Det upptäcktes först i Tyskland. Efter min vänliga och hövliga förklaring
lugnade sig fadern. Men sådana situationer är ofta svåra.
FALL 2.
Mitt svar illustreras kanske bäst av ett möte vi hade idag. Projektets budget förutsåg att deltagarna skulle
utföra vissa arbeten frivilligt. Projektet bedrivs av flera projektdeltagare. Problemet är att arbetarlagstiftningen
inte gäller för frivilligt arbete. En konflikt uppstod mellan projektgruppen och universitetets administration.
Det enklaste sättet att lösa problemet är att vägra insatser enligt avtalet om frivilligt arbete. Konflikten fick
lösas genom förhandlingar. Efter förhandlingarna skrevs en begäran om arbetarskyddsinspektion. Ett annat
alternativ var att projektdeltagarna stod för arbetet som ett stöd till universitetet.
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FALL 3.
Situation: Det uppstår ofta konflikter mellan de anställda på vårt företag. Konflikter verkar vara ofrånkomliga
när jag delar ut nya uppgifter och utser nya arbetsgrupper. Ofta gäller konflikten tidsfrister och
ansvarsområden.
Lösning: Jag försöker ofta medla. Jag försöker lyssna på de olika parterna, bedömer situationen opartiskt och
objektivt, och fattar ett beslut. Normalt räcker det med att beskriva uppgifterna och fördela ansvaret. Jag har
upptäckt att allra viktigast är att inte stödja eller döma ut någondera parten.
FALL 4.
En konflikt uppstod mellan några medarbetare (konsulter) och den sekreterare som ansvarar för att registrera
fakturor och betalningar.
Konsulterna (på fältet, i respektive företag) lyckades värva en ny stor kund, och lyckades "sälja på" denna kund
flera kurser. Sekreteraren gjorde något fel så att den nya kundens faktura registrerades för sent, vilket ledde
till ytterligare förseningar, som kunden inte uppskattade. En av konsulterna föreslog då att sekreteraren skulle
få hjälp att sköta denna uppgift, så att den nya kunden skulle bli nöjd, kunden hade ju varit svår att vinna.
Sekreteraren blev upprörd över att någon tyckte hon behövde hjälp att göra sitt jobb, och en konflikt hade
uppstått.
Chefen beslutade att agera snabbt, så att konflikten inte skulle eskalera. Han organiserade ett möte de två
huvudaktörerna (sekreteraren och konsulten). Konflikten löstes genom att de båda sidorna fick komma till tals
och lämna sina förklaringar.

FALL 5.
En kund ringde till chefen och sa att han inte var nöjd med en av chefens medarbetare. En konflikt hade
uppstått mellan kunden och medarbetaren.
Chefen beslutade att träda in som medlare. Han försökte vara opartiskt och lyssna till båda parternas
argument.
Han försvarade sin medarbetare inför kunden, men försökte också visa kunden att han förstod bakgrunden till
konflikten och ville göra sitt bästa för att lösa den.
Han gav kunden en kreditfaktura och försökte få kunden att förstå varför missförstånd hade uppstått mellan
kunden och medarbetaren.
När han talade i enrum med sin medarbetare förklarade han att sådana problem med kunder inte fick uppstå
igen.
Båda parter var nöjda, företaget fick behålla sin kund, och medarbetaren lärde sig något av denna erfarenhet.

FALL 6.
När en konflikt uppstår i företaget fokuserar chefen på de berörda medarbetarnas personligheter och väljer
sina ord med hänsyn till detta.
Han löser många konflikter genom att anpassa sin kommunikation till de olika individer som berörs av en
konflikt.
Han har till exempel två sekreterare som är väldigt olika. Den ena är känslig och känslosam. Han vet att han
måste tala lågmält med henne, och låta henne få tala först. Då känner hon sig trygg och kan ta en diskussion.
Den andra är mer impulsiv och det kan vara klokt att vänta ett tag med att diskutera konflikten med henne.
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Genom att anpassa sin kommunikation efter individerna kan han ofta lösa konflikter mellan sina två
sekreterare. Det har inte fungerat med andra metoder tidigare (t.ex. att inbjuda dem till ett gemensamt möte
där de ska förklara sig inför varandra och chefen).
3.4. Förändringsberedskap
Förändringsberedskap:
•

Ser att förändring behövs och hittar vägar att genomföra förändring

•

Initierar och genomför förändring

•

Anpassar sitt beteende och sin analys efter den ändrade omgivningen

•

Stödjer nya angreppssätt, initiativ, metoder och teknologier

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av FÖRÄNDRINGSBEREDSKAP
FALL 1.
Kompetens är viktigt, eftersom en nyanställd alltid förväntas ha erfarenhet. Ett företag hade betonat
erfarenhet, men den lön som erbjöds kunde inte förväntas attrahera riktigt väl kvalificerade yrkesmän. Den lön
de erbjöd är inte tillräcklig för en erfaren yrkesman, och vi föreslog en starkt motiverad nyexaminerad person
istället. Vi lyckades övertyga företagsledningen att tala med sökande som saknade erfarenheten. Till slut
rekryterades en ung student, och vi får fortsätta att medverka vid nyrekrytering och utbildning i det aktuella
företaget. Ledningen insåg att detta var rätt beslut för företaget. De säger att de har ändrat sin åsikt. En god
yrkesman kan växa fram inom företaget.
FALL 2.
Ny teknik förändrar snabbt vår omgivning, och ett företag måste anpassa sig till dessa förändringar. Normalt
blir det lättare för de anställda att utnyttja nya avancerade hjälpmedel.
Situation: ett dilemma hade uppstått - måste vi byta manöverbordet till en plasmaskärmaskin till en nyare och
mer avancerad dator? Vi beslutade att byta. Vi tjänar tid som vi kan använda för programmering, det är lättare
att leda arbetet, även om vi investerade ett ganska stort belopp.
FALL 3.
2006 kom en ny lag som sa att nu var företagen tvungna att ha en utbildningsplan för framtiden, och en
specificerad kompetensbeskrivning för varje befattning. Dessutom ska en prognos göras (för minst 3 år framåt)
av vilka kompetenser som kommer att behövas i företaget i framtiden. Denna prognos kallas i Frankrike GPEC
(förväntat framtida behov av kompetens och personal).
Som konsult inom personalförsörjning och utbildning måste Manpower anpassa sig till den nya lagen, och
erbjöd därför sina kunder några nya relevanta tjänster.
De gjorde en helt ny offert, som omfattade kompetensförvaltning, prognostisering, bedömning av
personalbehov osv.
Tack vare sin förändringsberedskap klarade de denna förändring och blev till och med redo att gå in på nya
marknader och nya tjänster.
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FALL 4.
Det fanns 2 byråer i Arras, och en av cheferna på den ena byrån sade upp sig. Ledningen föreslog att den andra
chefen skulle leda båda byråerna och att de båda arbetslagen skulle slås samman.
Då uppstod flera problem:
- Det är svårt att få två olika arbetslag att arbeta gemensamt - de hade tidigare varit nästan som konkurrenter
inom företagets nätverk.
- Arbetsuppgifter, planering, metoder, kunder måste fördelas på nytt på de olika medarbetarna.
Chefen måste fokusera på de centrala aspekterna av jobbet, få alla medarbetare att sluta upp bakom samma
mål, och naturligtvis kommunicera med alla anställda för att förklara det nya arbetssättet och vikten av
förändringsberedskap.
Idag fungerar arbetslaget bra och byrån har ställt om sina rutiner, även om det varit svårt och tagit tid (6
månader från sammanslagningen tills samarbetet flöt bra).
FALL 5.
När ny teknologi utvecklas, särskilt datorerna, har vi blivit tvungna att anpassa oss till detta verktyg som alla
använder (kunder, partner, konkurrenter, ...).
Vi vet att vi alla förr eller senare måste använda datorer och Internet. Istället för att tvingas arbeta med
okända verktyg skapade vi egen heltäckande programvara (automatiska mejl, kalenderfunktion, RSS-flöde).
Alla anställda fick anpassa sig till detta nya verktyg och arbetssätt.
Idag används det av alla anställda, och man undrar hur vi klarade oss utan det en gång i tiden ...
3.5. Beslutsfattande
Beslutsfattande:


Bedömer följder och risker, liksom förväntad nytta och kostnad, av de beslut som tas



Utvärderar det strategiska utfallet av beslut som tas



Fattar goda beslut i komplicerade situationer



Är logisk, sansad och konstruktiv i sin kritik och sina argument



Fattar kreativa beslut för icke rutinmässiga uppgifter

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av BESLUTSFATTANDE
FALL 1.
Derivat och terminskontrakt. Under ekonomisk nedgång vill man till fast kurs kunna köpa andra valutor (t.ex.
USD) som inte är knutna till euron. Man måste kunna upprätta lämpliga terminskontrakt för att undvika
ekonomiska förluster till följd av valutabyten. Ett köp av USD i rätt ögonblick kanske kan göra att företagets
förluster på grund av kursändringar minimeras. Intuition, erfarenhet och analys av ekonomiska trender kräver
ett beslut: ska vi köpa USD idag, för ett behov som uppstår om 30-60 dagar?
Derivat är den bästa modellen för att illustrera beslutsfattande.
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FALL 2.
Ibland kan en kund ställa krav som inte stämmer med Manpowers etiska regler, exempelvis gällande
jämställdhet, eller gällande etnicitet hos den tillfälliga eller permanenta rekrytering som ska göras.
Även om kundens önskemål ska tillgodoses kan Manpower besluta att inte tillämpa diskriminerande kriterier
som kunden bestämt.
Om en kund säger: Jag vill bara ha män för det där jobbet, så säger Manpower "vi föreslår män och kvinnor
med de bästa kompetenserna vi kan hitta, sedan är det ert ansvar att bestämma, men vi vill råda er till att inte
diskriminera era blivande anställda".
FALL 3.
En stor kund ville ha 50 datorer att ställa ut på sina kontor. Beställningen skulle bekräftas senare.
Chefen för företaget ville ligga före bekräftelsen genom att börja leta efter de 50 datorerna och hitta det bästa
erbjudandet.
Ett mycket intressant erbjudande på en del av de 50 datorerna var tidsbegränsat, och skulle kunna levereras
på kort tid. Chefen beslutade att beställa dessa datorer trots att kunden ännu inte bekräftat, för att kunna
utnyttja det fina tillfället (lågt pris, snabb leverans). Risken fanns ju då att kunden skulle ångra sig och att de
beställda datorerna inte skulle kunna säljas vidare.
Beslutet var inte enkelt, men chefen tog risken (efter att första ha försökt få närmare information från kunden
i fråga, som uppgav att han verkligen behövde de nya datorerna). Han tog alltså risken och beställde
datorerna.
Några veckor senare bekräftade kunden sin beställning, och chefen kunde erbjuda sin kund leverans av de
önskade datorerna samma dag, till ett bra pris, vilket uppskattades av kunden som valde samma företag som
huvudleverantör av datorer och datorunderhåll.
FALL 4.
Det hände under sommaren, när många anställda och chefer tar semester.
Försäljningschefen besökte en kund (som beställt bygge av ett butikskomplex, som skulle öppnas inom kort).
Chefen såg att bygget inte skulle bli klart i tid, och att butiken alltså inte skulle kunna öppnas i tid. Detta
innebar risk för att kunden skulle bli mycket besviken.
Trots att den ansvariga personen inte var tillgänglig beslutade försäljningschefen att leja 2 tillfälliga anställda
och be några andra arbeta övertid.
Tack vare detta kunde bygget bli klart i tid så att butiken kunde öppna enligt planerna.
Kunden insåg inte ens att det funnits risk för en försening.

FALL 5.
Ibland ber man oss arbeta som ett företag istället för ett offentligt organ. Vi vet att vi behöver skaffa
finansiering, både från forskningsanslag och privata investerare. För att bestämma om vi måste ta ett uppdrag
eller inte behöver vi bara svara på enkla frågor: "Kommer de som berörs att utvecklas tack vare detta
uppdrag?" "Kommer han/hon att göra framsteg inom sitt forskningsområde?" Om svaret är ja åtar vi oss
uppdraget, annars inte.
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3.6. Lagarbete
Lagarbete:


Främjar engagemang och laganda



Uppmuntrar och underlättar samarbetet inom arbetslaget



Arbetar tillsammans med andra för att uppnå mål



Integrerar lagkamraternas olika åsikter

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av LAGARBETE
FALL 1.
Kompetens för lagarbete avslöjas tydligt i det företag som genomför projekt.
En ny grupp utsågs till ett nytt projekt. Ingen bedömning gjordes av de nya gruppmedlemmarnas förmåga till
lagarbete. Vi upptäckte att flera av de anställda inte ville ta ansvar för de resultat de förväntades uppnå; de
sökte hellre syndabockar än de löste eventuella problem som uppstod. Jag undrade över varför det var så. Det
visade sig att dessa individer inte bara var ovana vid lagarbete, utan helst inte ville bedriva samarbete. Jag fick
ägna mycket tid och arbete åt att få igång samarbetet. Vi har infört en regel: Om du inte lyckas - hör av dig; om
du lyckas - hör av dig; om du behöver råd - hör av dig. Projektet genomfördes på ett bra sätt.
FALL 2.
Jag anser att de linjechefer som fått erfarenhet och självförtroende träffar bra beslut i rätt tid. Jag anser att en
anställd som har en viss uppgifter måste få upp ögonen för sin egen kompetens. Först då kan han ta
genomtänkta beslut. Strategiska beslut ska tas av en ledare. Det är också ledaren som ska definiera vad som är
"strategiskt". Men ledaren måste vara mer tydlig, så att alla anställda förstår beslutet.

FALL 3.
Bakgrund: Företaget i fråga har 6 byråer, 6 avdelningar, 75 anställda inom regionen och 11 chefer.
I en sådan organisation kan det lätt uppstå problem med kommunikationen (geografiska avstånd, antal
anställda, grupper som är ovana vid att samarbeta med varandra, ...).
Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen:
 Vi har skapat vissa gemensamma projekt för samtliga avdelningar och alla anställda.
 Vi har organiserat intern utbildning av de anställda, i lagarbete, projektledning, kommunikation.
 Varje månad har vi ett regionalt möte, där alla kan träffas och kommunicera med varandra. Då stärks
lagandan och känslan av att ingå i organisationen.
Företaget har blivit mer "individorienterad", alla känner alla och vi har en solidaritetskänsla inom företaget.

FALL 4.
I samband med en rationalisering ändrades företagets organisation.
En gynnsam utveckling har gjort att företaget nu har många stora kunder, istället för de små kunder som fanns
när företaget bildades.
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Den nya organisationen kräver att arbetsgrupper formas på ett annat sätt, motsvarande "projektgrupper", för
att klara de nya kundernas krav.
Chefen har upprättat projektgrupper med 2 eller 3 tekniker, som får specialisera sig på olika sektorer och olika
kunder. Det betyder att kunden alltid har kontakt med samma grupp.
Chefen har upptäckt att dessa "miniteam" har skapat bättre sammanhållning och detta avspeglas i en bättre
laganda i hela företaget.

FALL 5.
I det här företaget som arbetar med elsystem och underhåll arbetar grupper av tekniker i kundernas företag.
Ibland kallas tillfälliga förstärkningar in till den vanliga arbetsgruppen.
Chefen besöker ofta grupperna ute på fältet, och ibland kan han märka att någon av de extrainkallade gör att
gruppen arbetar långsammare. Han eller hon är inte motiverad eller vill inte bli integrerad i gruppen, eftersom
det bara handlar om några veckor. Chefen uppmanar naturligtvis en sådan person att öka sitt engagemang och
höja kvaliteten på sitt jobb, men ibland hjälper det inte. Då väljer chefen den svårare vägen och bryter det
kortfristiga avtalet för att försöka hitta någon annan att sätta in.
För att förklara sitt agerande säger chefen att man ibland måste ta bort en lagmedlem för att bevara en bra
laganda, annars kan även de övriga tappa sin motivation.
3.7. Flexibilitet Flexibilitet:


Väger in andras synsätt och åsikter



Kan förstå och tillägna sig andras synsätt



Anpassar sig till ändrade krav och villkor

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av FLEXIBILITET
FALL 1.
Det företag där jag är chef sysslar med kreativa uppdrag: vi ska förbereda projekt, strategier och liknande. De
anställda kommer till jobbet från olika delar av staden Kaunas. De flesta lämnar barn på dagis eller följer barn
till skolan på morgonen. Sena ankomster och en vilja att sluta tidigt på dagen kan bli ett allvarligt problem.
Många anställda tog med sig arbetsuppgifter hem. Jag ville förbättra upplägget av arbetet och införa en
innovation. Första förutsättningen för den som ville arbeta i hemmet var att de har en bra Internetförbindelse. Jag gick med på arbete i hemmet minst två dar i veckan. Men inga kompromisser fick göras när
det gällde kvaliteten på arbetet. Personalen var nöjd med denna innovation, jobbet gjordes i tid med god
kvalitet. Här var det viktigt med kompetenserna flexibilitet och innovativitet.
FALL 2.
Flexibilitet är en mycket viktig kompetens när man handlägger praktikplatser för studenter. En besvärlig
situation: ungdomar i Litauen vill inte börja på ett nytt företag eller åka till ett annat land själva. De vill vara två
eller tre tillsammans. Det är naturligtvis stressigt att åka utomlands på egen hand. Jag ber då att få höra alla
argument. Om de är starka försöker jag hitta en passande lösning. När man samarbetar med utländska
institutioner är det viktigt att de också är flexibla. Genom att jag och mina kollegor är flexibla får många
ungdomar chansen att göra praktik utomlands.
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FALL 3.
Ett nytt partnerskap ingicks mellan företaget (privata sektorn) och en nationell offentlig institution. Dessa två
parter har ganska olika sätt att arbeta.
Företaget fick vara flexibelt för att anpassa sig till sin nya samarbetsparter. Man fick lov att godta vissa krav,
men samtidigt måste man kunna stå på sig och säga "nej".
Det privata företaget var vana vid att arbeta så snabbt som möjligt för att uppfylla kundernas krav, medan den
offentliga institutionen var van vid långa sammanträden och samråd före beslut.
Tack vare en god dialog och stor flexibilitet blev samarbetet framgångsrikt.

FALL 4.
På den här byrån ansvarar chefen för att godkänna de anställdas val av semestertid. Samtidigt måste han se till
att byrån kan upprätthålla arbetet utan problem under semestertiden. En av de anställda ville ha tre veckors
semester i juli, och chefen hade planerat att vara med på ett bröllop under en helg i juli. Den anställda säger
att hon inte kan ändra sina semesterdatum, eftersom hon och maken bokat ett hotell under den aktuella
tiden.
Chefen kunde valt att gynna sin egen semester och tvinga den anställda att annullera sin bokning.
Men han valde att vara flexibel och låta den anställda ta sin semester. Själv beslutade han att jobba på
förmiddagen när bröllopet ägde rum och komma fram senare till evenemanget.
Även om han inte varit tvungen till detta bidrar hans flexibilitet till att hålla arbetsstyrkan motiverad.
3.8. Strategiskt tänkande
Strategiskt tänkande:
•

Har en tydlig vision av det framtida resultatet

•

Definierar centrala mål på ett tydligt sätt

•

Ser företaget i relation till dess omgivning

•

Ser vägar att öka företagets konkurrenskraft

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av STRATEGISKT TÄNKANDE
FALL 1.
Företaget ville fastställa de viktigaste personalfrågorna och utveckla en åtgärdsplan för att förbättra
personalrelationerna. Vi fick se deras medarbetarenkät, som var årligen återkommande. De anställdas
svarsfrekvens på enkäten var mycket låg i år. Det framkom att enkäten inte hade presenterats för de anställda.
Formulären delades ut utan några förklaringar. Hur har enkätfrågorna tagits fram? Samma enkätfrågor har
använts flera år.
Vi förklarade då för kunden att vi inte skulle utgå från enkäten. Innan vi börjar diskutera möjligheter att
förbättra personalrelationerna ska vi ta reda på man är ute efter, vad man vill veta, vad enkäten kan "avslöja"
och hur vi kan skaffa oss mer information.
FALL 2.
Situation: Vi hade under lång tid diskuterat om vi skulle söka EU-bidrag för att börja en ny aktivitet. Det
handlade om metallbearbetning.
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Den nya inriktningen valdes därför att vi kunde använda vår befintliga verksamhet och skapa nya produkter.
Det är mycket viktigt att produkten blir efterfrågad i framtiden av andra bolag eller personer i Litauen. Efter
flera års arbete med EU-stöd kan vi konstatera att det nya innovativa steget var gynnsamt för företaget.
FALL 3.
Den ekonomiska krisen har påverkat hela näringslivet. Företagets försäljning, antal uppdrag, antal anställda
och de anställdas löner minskar. Vårt företag var i likhet med många andra nära en kritisk nivå. Tack vare
korrekta strategiska beslut är vårt företag fortfarande igång och utvecklas i små steg. Ledningsgruppen har
gjort en noggrann analys av vår affärsmiljö. Vi ser att vi kommer att få svårt att skaffa nya kunder. Det
strategiska beslutet var att fokusera på att åtminstone behålla våra nuvarande kunder.
Resultatet av rätt strategi: vi har inte massor med nya kunder, men efter en tid började gamla kunder komma
tillbaka, och vår försäljning ökar så sakteliga.

FALL 4.
Situation: Vi funderade på att investera i företaget för att skapa tillväxt.
När vi letade efter utvecklingsmöjligheter såg vi att vi måste investera och vi hade tillgängliga medel. Vi gick
igenom den dåvarande verksamheten, tog fram en plan för vart vi ville gå, och utvecklade en strategi för hur
det skulle gå till. En del av detta var att bestämma prioriteringen mellan investeringar i olika delar av
verksamheten, exempelvis hårdvara, mjukvara, byggnader, personalutveckling osv.
Strategiskt tänkande gjorde att vi kunde ta fram en robust plan för vad vi måste göra, och en budget för
investering på medellång sikt.
FALL 5.
2009: En icke förutsedd ekonomisk kris uppstod inom sektorn för bemanningsföretag. Alla bemanningsföretag
hade svårigheter detta år.
Chefen insåg vid denna tidpunkt hur viktigt det är att ha goda prognoser och ha en tydlig vision av den
framtida utvecklingen, vilket är något helt annat än den dagliga verksamheten för ett bemanningsföretag, som
alltid arbetar med "bråttom" och akutsitutationer.
Företagets lösning var att utveckla nya aktiviteter och bredda verksamheten, för att bättre kunna klara
oförutsedda händelser i framtiden.
Ny verksamhet utöver bemanningstjänsterna: rekrytering av långtidsanställda, arbetsförmedling, rådgivning
inom personalhantering för andra företag och en strävan att få fler kunder så att man inte var beroende av ett
fåtal stora kunder.
FALL 6.
Kreditsektorn (bankerna) är mycket konkurrensutsatt. Bankerna kämpar hårt för att få kunderna att låta just
deras bank hantera deras sparmedel.
Under den senaste lågkonjunkturen var det extra svårt. Chefen började granska konkurrenterna och frågade
sina kunder varför de valt som de gjort (varför hade de valt att spara i hans bank ?). Han noterade att
konkurrenterna alltid försökte övertala kunden genom att erbjuda bästa räntan, men i samtal med kunderna
insåg han att det inte alltid var räntan som var viktigast för dem. De tyckte också god kontakt med
bankpersonalen var viktigt, och många kunder var beredda att betala litet mer om de kunde vara säkra på att
få bra råd på lång sikt.
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Chefen försökte tänka strategiskt genom att fokusera på långsiktig rådgivning för kunderna och goda
relationer, snarare än enbart på räntorna.
Han lyckades också öka kundantalet.
3.9. Initiativförmåga
Initiativförmåga:


Söker aktivt nya aktiviteter och utmaningar i jobbet



Söker aktivt och upptäcker vägar att uppnå mål



Söker aktivt ny information / analogier



Arbetar energiskt och målmedvetet

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av INITIATIVFÖRMÅGA
FALL 1.
Kunden kom med en besvärlig beställning. Fram till nu hade vi utfört rekrytering och urval i Litauen. Nu skulle
vi välja och rekrytera anställda inom en snäv sektor utomlands. Vi var tvungna att skaffa mer information om
företagets verksamhet, söka via Internet, kontakta offentliga organ, söka nya vägar för informationsspridning.
Nya kostnader, svårigheterna att bedöma förväntat resultat och produktivitet, ekonomisk nytta,
framtidsutsikter. Men dessa åtgärder gav resultat.
FALL 2.
Vi fick vårt första uppdrag att utveckla metodik för att bedöma personalens kompetens. Uppdraget var oklart
till en början, eftersom beställarens förväntningar inte var tydliga. Vi började därför med att leta efter metodik
som redan fanns, se hur de befintliga metoderna fungerade och vilka begränsningar de hade. Vi tog fram
kortfattade beskrivningar av de befintliga metoderna så att kunderna upptäckte sin gemensamma
utgångspunkt och kunde förtydliga sina förväntningar. Det kostade tid och ansträngning, men tack vare en klar
sammanställning av befintliga metoder kunde kunderna klargöra sina krav. Vi skyddades mot möjliga
"tillkommande" krav när metodiken redan hade fastställts. I det här fallet var det viktigt att hitta ny
information och se var bästa praxis fanns.
FALL 3.
Kollegorna är inte nöjda med ersättningen. Eftersom man kan räkna med att en nöjd anställd känner större
motivation och arbetar effektivare, vilket i sin tur håller nere företagets kostnader, så är det viktigt att matcha
arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen. Man måste vara innovativ, intressera sig för utvecklingen i
omgivningen, analysera lönernas generella utveckling.
Jag hade börjat analysera de anställdas och företagets intressen och försökte hitta vägar att motivera de
anställda. Medarbetare och chefer gav gensvar på mitt initiativ och fokuserade på önskemål och behov. Vi har
nu ett nytt system för att skapa motivation.
FALL 4.
I norra Frankrike finns en särskild lokal sektor som domineras av industriell logistik och transport. Många av
fabrikerna i regionen har börjat tillämpa ett nytt arbetssätt (lean production).
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Som personalkonsult och bemanningsansvarig inom en konkurrensutsatt industri valde Manpower att gå i
bräschen genom att föreslå kunderna ett program som skulle stötta dem under omställningen till det nya
arbetssättet.
Manpower drog därför igång en regional utbildning av försäljningspersonalen och utbildningskonsulterna,
så att de är förtrogna med lean production (principer, juridiska aspekter, konkreta exempel på god praxis, ...).
Därigenom har Manpower lyckats tillfredsställa sina befintliga kunder och uppfattas som en pålitlig och
uppdaterad personal- och utbildningskonsult. Samtidigt har de lyckats värva nya kunder till sin personal- och
utbildningsfunktion, därför att Manpower var den enda på marknaden som kunde stötta fabrikerna i deras
omställning till det nya arbetssättet.
FALL 5.
2004 ändrades lagstiftningen om yrkesutbildning i Frankrike.
Som personal- och utbildningskonsulter måste vi anpassa oss till denna förändring och hitta nya aktiviteter,
tjänster och kunder.
Utgående från den nya lagen tog vi initiativ till arrangemang för att informera kunderna om ändringen
samtidigt som vi inbjöd andra företag och därigenom ökade vår exponering utåt.
Vi inbjöd till en frukost kring temat ny lagstiftning om yrkesutbildning inom företagen.
Arrangemanget var en stor framgång med över 40 deltagande företag. Vi träffade många människor och fick
kontaktuppgifter till potentiella nya kunder.
FALL 6.
Ett offertunderlag har skickats ut inom regionen. Det gäller att utrusta ett stort företag med datorer. Vår chef
ville lämna ett anbud, men tvekade därför att han var osäker på att hans företag var tillräckligt stort, även om
han visste att hans personal var tillräckligt kompetent.
Till slut tog han steget, men ägnade många timmar åt sin offert för att vara säker på att han skulle klara även
riktigt besvärliga scenarier.
Eftersom han trodde att han skulle klara det och kunde övertyga företagsledningen att företaget hade den
nödvändiga kompetensen, så lämnade han in sin offert.
Han fick beställningen. Själv säger han att det var för att han vågade ta initiativet och försökte få uppdraget.
Hade han inte försökt skulle det inte ha gått.
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3.10. Inlärning, förbättring
Inlärning, förbättring:


Förbättrar fortlöpande sitt beteende



Förbättrar fortlöpande sitt kunnande och sin kompetens



Försöker lära sig mer än det som krävs för den enskilda uppgifter



Lär av sina erfarenheter

Fallbeskrivningar som illustrerar vikten av INLÄRNING; FÖRBÄTTRING
FALL 1.
Verksamheten inom vår avdelning bygger på projekt som får bidrag från EU. Jag och alla mina medarbetare på
avdelningen måste utveckla vår kompetens när det gäller att förbereda och genomföra projekt. Vår förmåga
att skaffa EU-bidrag för projekten bygger på vår kompetens. Men vi försöker sällan öka vår kompetens när
omständigheterna så kräver. Jag tror att vi borde bättra oss, eftersom vår kompetens växer för varje särskilt
projekt.
FALL 2.
Vår avdelning driver många olika projekt. Varje projekt kräver mer kunskaper och färdigheter. Man får aldrig
vara rädd för att lära sig nytt, om man vill göra ett bra jobb. Exempel: Asta hade genomfört ett antal
utbildningsprojekt. Efter dessa projekt föreslog jag att hon skulle ta sig an ett projekt som gällde innovation
och ombyggnad av lokalerna. Detta var ett helt annat projektområde. Asta var osäker om hon skulle klara att
genomföra ett projekt inom "hårdvara". Erfarna kollegor uppmuntrade henne att försöka. Varje dag lärde sig
Asta nya saker. Hon fick läsa på, engagerade sig starkt och bad om kollegornas råd. Hon lyckades genomföra
projektet med framgång, därför att hon inte var rädd att lära sig nytt.

FALL 3.
När två byråer slogs samman vill chefen att hans grupp skulle förbättra sin informationssökning.
Chefen förväntade sig att de anställda Istället för att komma till honom varje gång skulle bli mer självgående
när det gällde att skaffa sig information.
Han beslutade sig för att ställa till deras förfogande en massa referensprocedurer, lagtexter och webbsajter,
och de fick kontaktuppgifter till viktiga partner som de kunde intervjua vid behov.
Nu är medarbetarna också mer självgående, de har ökat sin kompetens och känner sig starkare.

FALL 4.
Den här chefen har svårt att hitta tid för utbildning. Och det är ju litet pinsamt för en utbildningskonsult! Vissa
sammanträden och genomgångar ägnas åt att utbyta information eller stärka lagandan.
För att förbättra inlärning och förbättring beslutade han att mötena ibland skulle ägnas åt att inhämta
kunskaper eller lära varandra bästa praxis (variationer i fråga om lokala förhållanden, ändringar i
lagstiftningen, icke rutinmässiga fall som inträffat under veckan, ...). Resultatet är ett bättre kunskapsutbyte
inom gruppen och stadigt växande kunnande.
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FALL 5.
För dem som arbetar med elektricitet och underhåll utvecklas teknologin, energikällorna och materialet hela
tiden, i snabb takt.
Teknikerna måste känna till nyheter och innovationer, men har inte tid att gå på kurs. Chefen hittade därför
ett annat sätt för att hans tekniker skulle kunna uppdatera sina kunskaper och ägna sig åt inlärning samtidigt
som de jobbar.
En del av teknikerns arbete är ju också att göra reklam för företaget och visa upp en del av de material och
teknologier som företaget erbjuder.
Varje gång möjligheten bjuds skickar därför chefen sina medarbetare på forum, seminarier, utställningar,
mässor och andra evenemang som handlar om innovationer och teknologi inom deras fält, så att de har en bra
grund att stå på för sina presentationer av företagets verksamhet. De får gå på utställningen eller mässan på
arbetstid för att hålla sig a jour med nya produkter och material.
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4. Slutord
Fältundersökningarna har visat att spridningen är stor i fråga om graden av utnyttjande av mobil teknologi i
arbetet. De intervjuade har diskuterat fördelar med den teknik de utnyttjar:


Trådlöst, kontakt med företaget överallt (läsa mejl, kommunicera med kollegor/chefer), särskilt för
anställda som har ett rörligt jobb. Bra sätt att hålla sig uppdaterad överallt och när som helst.
Möjlighet att få tag på uppgifter om kundkontakter och samordna kalendrar, filer och data.



Mobiltelefoner: iPhone 3 (Apple), iPhone 4 (Apple). Samsung 750i. Samsung Galaxy, HTC Desire, Nokia
E 72, Nokia-enheter, android-enheter, Blackberry.



Handdator med 3G för mobil uppkoppling till Internet.



Facebook används för att pusha för arrangemang.



WiFi är praktiskt för att kunna koppla upp mobila enheter till Internet, få kontakt med skrivare och
andra datorer.



3G mobilt Internet - den smarta mobilen kopplas till Internet, för mejl, Skype osv. - överallt, när som
helst, där det finns mobiltäckning.

De intervjuade har bara nämnt en väsentlig nackdel med den mobila tekniken: "Telefonerna är tunga och
måste laddas ofta"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kommunikation
Planering
Konflikthantering
Förändringsberedskap
Beslutsfattande
Lagarbete
Flexibilitet
Strategiskt tänkande
Initiativ
Inlärning, förbättring

Undersökningen om icke rutinmässiga uppgifter har visat att följande 10 kompetenser har störst betydelse:
Undersökningen visade att de intervjuade betraktade motivationshöjning och innovationsförmåga som mindre
viktiga för utförandet av icke rutinmässiga uppgifter.
Varje kompetens illustreras med 5 icke rutinmässiga fall. 50 exempel på agerande har tagits fram och kommer
att utnyttjas i de kommande wp2-stegen.
De flesta av dem som tillfrågades under enkäten visade intresse för projektet, de kunde tänka sig att använda
nya produkter för mobilt lärande, de bad att få bli informerade om hur projektet gick framåt, om nya
utbildningsmoduler och spel.
Deltagarna tyckte det var intressant att besvara frågorna, de fick göra en djupdykning i sina erfarenheter som
chef och tänka efter hur man kan agera i icke rutinmässiga situationer. De behövde stöd i att tänka kreativt, bli
mer aktiva i samtalet, dra sig till minnes konkreta fall. Intervjuarna ställde hjälpfrågor för att de utfrågade
lättare skulle minnas olika fall.
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Trots att undersökningen genomfördes väl var det flera problem som intervjuarna och de intervjuade inte gick
in på. För det första fanns det inte tillräckligt med tid för att gå på djupet i konkreta exempel, även om den
tillfrågade lätt kunde hitta relevanta fall för respektive kompetens. Ibland gav deltagarna exempel som
passade in på flera icke rutinmässiga kompetenser, så att slutresultatet blev att antalet exempel blev för litet.
Flera deltagare ansåg att flera icke rutinmässiga kompetenser var likartade; flera chefer bedömde icke
rutinmässiga uppgifter som rutinmässiga.
För flera av deltagarna var enkäten för lång, och deltagarna började bli okoncentrerade efter en och en halv
timme. Det var också många som ville förbli anonyma, så intervjuarna fick respektera detta och diskutera
öppenhet och förtroende.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den snabbt genomförda undersökningen indikerade mycket
värdefulla resultat som bör utvecklas närmare till projektaktiviteter och produkter.
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BILAGA 1
Organisationens verksamhet*
Tabell 9

Organisationens verksamhetsområde

SUMMA

Konsultinsatser, rådgivning

15

Handel

1

Sjukhus

1

IT, kommunikation

6

Kultur

1

Bemanning

2

Trycksaker, kommunikativa medier

2

Bank, försäkring

1

Elektricitet, underhåll

2

Utrustning och utformning av butiker

3

Kommunikation/telekommunikation

3

Biluthyrning/bilreparationer

1

Redovisning

3

Logistik

1

Apotek

1

SUMMA

43

Undersökningsdeltagarnas position i organisationen
Tabell 10

Befattning i
organisation

VD

Summa:

14

Driftchef Avdelningschef
5

19

Projektledare

Ägare:

Delägare

Specialist

Chef

Linjechef

1

6

5

2

8

2
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BILAGA 2

31

BILAGA 2 (forts.)

32

BILAGA 2 (forts.)
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Kompetenser som förkastats, och tillhörande fall
Motivationsskapande
FALL 1.
Företaget höll på med en omorganisation. Det är viktigt att de anställda informeras om målet med aktiviteten och ger sitt stöd. Det är
viktigt att visionen och perspektivet presenteras positivt så att de berörda blir övertygade. Vi konstaterade missnöje hos en del
anställda. De flesta sade upp sig och gick till andra anställningar på grund av bristande genomsynlighet. Vi tappade många dugliga
medarbetare. Detta hade kunnat undvikas om vi kunnat förklara vår vision om framtiden.

FALL 2.
Projektets framgång är helt beroende av att de berörda inser att projektet är viktigt för universitetet. Ett framgångsrikt projekt innebär
ett där alla mål och resultat uppnås. I mitt jobb ingår att utse projektgrupper och se till att de har samma syn på projektmålen och hur
de ska kunna nås. Om en projektledare inte kan inspirera de andra i projektgruppen ska han/hon bytas ut. Ibland försvinner
inspirationen när man ställs inför olika problem. Jag tycker det är viktigt att det finns handlingsutrymme för projektgruppen och att
gruppen har den kompetens som behövs. Därför tillämpar universitetet policyn om projektledarens handlingsutrymme.

FALL 3.
Anställda beklagar sig ofta över att motivationen avtar. Anställda var passiva trots hög lön, bra kurser och andra arrangemang. Jag har
upptäckt att jag som chef inte tror på mina resultat. Jag börjar förklara för de anställda hur jag vill att de ska göra. Jag har upptäckt att
mitt beteende inte skapar motivation. De anställda vill ha större frihet och mer tilltro till att de kan göra sitt jobb. Jag försöker vinna de
anställdas förtroende, skapa starkare inspiration för ett bra jobb, och tilltro till att arbetet ska leda till framgång. Därför följer jag de
anställdas arbete och berömmer goda insatser. Jag försöker uppmuntra och stimulera den som lyckas sämre att försöka se orsakerna
till detta.

FALL 5.
En anställd tenderar att låta bli att ringa sina kunder därför att han är litet blyg i telefonen och inte vågar ringa dem. Chefen upptäcker
detta och frågar den anställde varför han inte ringer sin kund (en av konsulternas huvuduppgifter). Den anställde medger att han är
blyg i telefonen. Chefen beslutar sig för att hjälpa honom förbättra sig i detta avseende. I den anställdes veckoschema läggs en
reserverad timme då samtal till kunderna ska göras. Efter varje telefontimme kontaktar chefen den anställde för att diskutera
svårigheterna och vad som fungerar bra. Efter några veckor upptäcker den anställde att han klarar telefonsamtalen utmärkt. Genom att
stötta den anställde och låta honom upptäcka att han klarar uppgiften kunde chefen motivera honom. Han tillhör nu de mest talföra
konsulterna på telefon.

FALL 6.
I det här företaget noterade chefen att säljarna ibland glömde någon produkt eller någon del av produktsortimentet i sin presentation.
För att säkerställa att alla säljare kände stark motivation för att sälja alla produkter vidtog chefen två åtgärder:
1 -Ett månatligt möte med säljarna där alla nya produkter och några äldre presenterades. Därigenom kan intresset för produkterna
förstärkas.
2 - Chefen följde ofta med sina säljare till kunderna för att visa att han intresserar sig för deras arbete och deras kunder. Han berömmer
dem för goda insatser och ger tips om hur svagheter kan förbättras.
De anställda känner att de får stöd och att chefen ägnar tid åt dem, vilket ökar deras motivation.

34

Innovativitet
FALL 1.
I företaget infördes ett nytt system för analys och registrering av ekonomiska aktiviteter, där fler funktioner ingick. De flesta av de
anställda var negativa, därför att de var vana vid det gamla systemet. När det nya systemet skulle börja användas fick de anställda
använda både det gamla och det nya parallellt en tid. Tid gick förlorad. Några hade svårt att komma igång med det nya systemet. De
anställda frågade ofta varför vi måste byta system. Vi stod inför en besvärlig situation: vissa anställda kunde inte anpassa sig till det
nya, bättre systemet - situationen var spänd. Det är ofta de äldre som har störst problem i sådana här fall. Många gånger uppstod
stress. Det var svårt att lösa problemet för de äldre.

FALL 2.
Det företag där jag är chef sysslar med kreativa uppdrag: vi ska förbereda projekt, strategier och liknande. De anställda kommer till
jobbet från olika delar av staden Kaunas. De flesta lämnar barn på dagis eller följer barn till skolan på morgonen. Sena ankomster och
en vilja att sluta tidigt på dagen kan bli ett allvarligt problem. Många anställda tog med sig arbetsuppgifter hem. Jag ville förbättra
upplägget av arbetet och införa en innovation. Första förutsättningen för den som ville arbeta i hemmet var att de har en bra Internetförbindelse. Jag gick med på arbete i hemmet minst två dar i veckan. Men inga kompromisser fick göras när det gällde kvaliteten på
arbetet. Personalen var nöjd med denna innovation, jobbet gjordes i tid med god kvalitet. Här var det viktigt med kompetenserna
flexibilitet och innovativitet.

FALL 3.
En av Manpowers kunder inom byggsektorn bad ett kontor skaffa fram 10 duktiga murare så snabbt som möjligt.
Det var mycket svårt för Manpower att skaffa fram duktiga murare, eftersom de flesta har jobb. Därför valde Manpower att vara
innovativa och gå en annan väg. Istället för att ägna en massa tid åt att försöka hitta murare som kanske inte finns valde de att försöka
tillgodose kunden på ett annat sätt. De nöjde sig med att leta fram 5 mycket duktiga murare. Var och en av dessa 5 skulle åtföljas av 5
unga lärlingar som skulle jobba tillsammans med den färdiga yrkesmannen.
Kunden blev nöjd, för Manpower erbjöd en billigare lösning, de 10 arbetarna hade hittats, och kunden kan se fram emot att tillgång till
5 unga färdiga murare i framtiden.
Manpower löste problemet på ett innovativt sätt och beslutade att erbjuda andra kunder samma lösning med elever/assistenter. (Ett
nytt koncept i Manpowers utbud.)

FALL 4.
För att kunna lämna offert i ett intressant projekt valde chefen att vara innovativ och lämna offert på en typ av tjänster som byrån inte
så ofta erbjöd. De fanns naturligtvis inom byråns kompetensområde, men aktiviteten i fråga hade inte förekommit tidigare.
Istället för att rekrytera nya medarbetare gällde det att uppmuntra personer med dåliga kvalifikationer så att de kom ut på
arbetsmarknaden.
Detta var en ny aktivitet och ett nytt sätt att arbeta, eftersom byrån är van att arbeta kortsiktigt (en kund söker en arbetare, byrån
erbjuder den personen så länge det går). Den här gången gällde det en långsiktigare anställning.
Byrån måste komma med en innovativ offert och anpassa sina arbetsmetoder till de nya målen. Byrån lyckades hitta jobb åt några av
de arbetssökande, och även om verksamheten var mindre lönsam än normalt medförde den en förbättring av CRIT INTERIMs
renommé, de framstod som annorlunda jämfört med konkurrenterna och förstärkte sitt utbud av kompetenser.

FALL 5.
Inom underhållssektorn är det viktigt att hålla sig informerad om tekniska nymodigheter.
Ett färskt exempel gällde ny projektorteknik. Detta nya sätt att visa presentationer lockade många företag att investera i de nya
projektorerna. Den nya tekniken var obekant även för oss, men genom att vara öppna för innovationer hade vi redan börjat sätta oss in
i hur man använder PowerPoint. När våra kunder frågade efter information och offerter kunde vi ge dem ett svar och var insatta i
bakgrunden till den nya tekniken.
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