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Studiens syfte var att belysa akademikers syn på hur kompetensutvecklingen bäst tas tillvara 
på arbetsplatsen. Jag valde en kvalitativ ansats där jag genomförde fem intervjuer med 
akademiker från branscherna privat tjänsteföretag, privat produktionsföretag, idéburen 
organisation, stat och kommun. Resultatet visar att det oftast är chefen som fattar det formella 
beslutet om kompetensutvecklingsinsatser, även om det i den här studien har visat sig att det 
är i personalgruppen den första diskussionen om behovet av kompetensutveckling tas. Det är 
chefen som känner till vilken kompetens medarbetarna har, kollegorna har däremot mycket 
dålig kunskap om vad de övriga på arbetsplatsen besitter för kompetens. Delaktighet, främst 
genom information, uppges vara mycket viktigt för att motivera medarbetarna att göra sitt 
bästa. Att kompetensen nyttjas och synliggörs är en mycket viktig faktor för om 
respondenterna väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller inte. Däremot anser några 
respondenter att det inte alltid är önskvärt att all kompetens tas tillvara. Ibland kan det vara 
skönt med rutinarbete. Företag och organisationer anses behöva satsa mer på implementering 
av nya kunskaper i arbetet.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Nyckelord: Kompetensutveckling, kompetensförsörjning, personlig utveckling, delaktighet & 
effektivitet 
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1. INLEDNING 
 
Kompetensutveckling har blivit mer och mer uppmärksammat i svenskt arbetsliv, ett sätt för 
arbetsgivaren att visa på god personalpolitik och locka till sig arbetskraft, men vad innebär det 
egentligen och vem gynnar det i slutänden? Kompetensutveckling är mycket viktigt såväl för 
den enskilda individen som för arbetsgivaren och arbetsmarknaden som helhet. (Axelsson, 
1996) För att kompetensutveckling ska göra någon nytta krävs det att arbetsgivaren tillvaratar 
den nya kompetensen. Det skulle i sin tur gynna verksamheten och i förlängningen kan vi 
räkna med minskade inlåsningseffekter. Med inlåsningseffekter menar jag att människor har 
stannat så länge på sina arbetsplatser att deras utbildning blivit inaktuell och att de inte skulle 
vara behöriga att söka sitt eget jobb. En sådan situation kan medföra att människor stannar 
kvar på sin arbetsplats trots att de inte trivs, i förvissningen att de inte kan få något annat jobb. 
Detta bidrar till den ökande ohälsan och kostar såväl arbetsgivaren som samhället mycket 
pengar. Med mer satsningar på kompetensutveckling bör vi också kunna räkna med ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden på grund av den generella kompetenshöjningen. (Samlade 
programdokumentet för Växtkraft Mål 3 i Sverige, 1999)  
 
För att ett företag ska tjäna på att satsa på kompetensutveckling måste satsningen vara 
genomtänkt. Idag sker den ofta slumpmässigt och då kan man inte förvänta sig att resultatet 
gynnar någon annan än eventuellt den person företaget skickat på exempelvis en kurs. 
Långsiktigheten och kopplingen till ett verkligt behov på arbetsplatsen är avgörande för om 
man når något resultat eller inte. De företag som har varit mest framgångsrika i fråga om 
konkurrenskraft är de som har satsat på företagets unika kapacitet att organisera, använda och 
utveckla sin personal. (Ellström, 1992) 
 
Nutek, Närings- och teknikutvecklingsverket, har gjort en studie av 900 företag som visar på 
50 % högre lönsamhet bland de företag som satsat på kompetensutveckling. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (SCB) och EU-kommissionen finns det ett klart samband mellan hur stort ett 
företag är och hur mycket man satsar på utbildning av personal. De större satsar mest och de 
mindre satsar minst. Nuteks undersökning visar också att det bästa är om hela företaget tänker 
i termer av utveckling.  
 
Vad jag är intresserad av är emellertid inte i vilken omfattning ett företag satsar på 
kompetensutveckling, utan hur de beslutar om kompetensutveckling och hur de nyttjar den 
nya kompetensen personalen tillskansar sig.  
 
 
1.1  Förförståelse 
 
Jag har under drygt tre års tid arbetat med Socialfondens program Växtkraft Mål 3 som 
handlar om att stärka individen i arbetslivet. Inom ramen för programmet sker detta främst 
genom kompetensutvecklingsinsatser. Vi har med tiden sett att det inte är några problem med 
att marknadsföra kompetensutveckling mot företag och organisationer, de är tvärtom mycket 
intresserade av att söka pengar för, och genomföra kompetensutvecklingsinsatser. Mitt intryck 
är att de anställda inte alltid känner att de har fått någon egentlig nytta av sina nya kunskaper. 
Ledningen har inte alltid tagit vara på den nya kunskapen och de anställda känner att de fått 
utbildningen som en form av löneförmån. På sikt borde detta bidra till att de anställda söker 
sig ifrån företaget till en annan arbetsgivare som ser deras potential och kompetens. På så sätt 
blir företagen som satsat på kompetensutveckling dubbelt drabbade. Först för de ekonomiska 
satsningarna de gör på enskilda individer, sedan för att de förlorar den nya kompetensen då de 
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anställda söker sig till andra arbetsgivare. Däremot har jag förstått att de företag som, genom 
ett gediget analysarbete, en långsiktig plan för kompetensutveckling och ett tydligt och uttalat 
mål med satsningen, involverar personalen från början och tillvaratar den nya kompetensen, 
får anställda som inte bara presterar bättre, de är också mer intresserade av vidare utbildning 
och får en starkare lojalitet gentemot företaget. Under ett par år jobbade jag också med 
fackförbundens studerandeverksamhet på högskolor och universitet och fick då vid några 
tillfällen höra att akademiker inte behöver kompetensutvecklas på arbetsplatsen för de är 
redan färdigutbildade när de kommer dit. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att belysa akademikers syn på hur kompetensutvecklingen bäst tas 
tillvara på arbetsplatsen. 
 
 

1.3 Forskningsfrågor 
 

i Hur anser medarbetarna att företag och organisationer beslutar om 
 kompetensutvecklingsinsatser? 

 
ii Vilken roll spelar delaktighet och personlig utveckling för effektiviteten på 

arbetsplatsen, enligt medarbetarna? 
 
 
 

2. LITTERATUR 
 
2.1 Strukturfunktionalism 
 
Dan Rönnqvist (2004) skriver i sin artikel ”Kompetensutveckling i praktiken” om tre 
teoretiska perspektiv genom vilka man kan beskriva och förstå kompetensutvecklingsinsatser. 
Ett av perspektiven kallar han ett ”rationellt ledningsperspektiv”, vilket grundar sig på bland 
annat Talcott Parsons (1902-1979) strukturfunktionalism. Utifrån detta perspektiv ser man att 
det är ledningens strategiska inriktning och val som formar organisationens strategier för 
kompetensutveckling. Det är alltså yttre förändringar och ökade kvalifikationskrav från 
omgivningen som styr vilka satsningar som görs. 
 
Personliga mekanismer kan klassificeras in i olika kategorier. En av dem är lärandekatergorin.  
Lärande definieras som processer i vilka nya aspekter av handling sker, det vill säga ny 
kognitiv orientering, nya värderingar, nya objekt, nya expressiva intressen som uppstår hos 
individen. Lärande sker kontinuerligt hela livet. Allt som vanligtvis kallas normal adaption av 
en förändring i situationen är en lärande process. (Parsons, 1951)  
 
Parsons (1964) menar att lärande är att kunna agera enligt uppsatta normer. Huvuddragen i en 
lärandeprocess är relationen mellan medfödda organismer hos individen och stimuli från 
omgivningen.  
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Graden av tillåtande har betydelse vid olika tillfällen i vårt samhälle. I den politiska världen 
till exempel, är människor inte bara tillåtna utan också uppmuntrade att uttrycka sina 
synpunkter och diskutera dem fritt. Många organisationer försöker också mer och mer hitta 
kanaler för att uttrycka idéer och förslag. Man tillåter också direkt sådana uttryck genom att 
garantera anonymitet och tystnadsplikt. Allt detta är enligt Parsons (1951) ett sätt att utöva 
social kontroll.   
 
Parsons ambition var att utveckla en begreppsapparat som skulle visa på vad det genuint 
sociala består av. Funktionalismen syftar till ”att förstå sociala institutioner (till exempel 
familj och religion) utifrån den funktion de har när det gäller att säkerställa ett samhälles 
stabilitet och fortlevnad”. (Moe, 1995 s. 61) Hans teori var i grunden inriktad på individuella 
handlingar. 
 
Ett samhälle är menat att utvecklas i riktningen ”progressiv förbättring” skriver Parsons 
(1964). Det är därför ett samhälle lägger ett tungt ansvar på sina medlemmar, vilket innebär 
två grundläggande begränsningar för individen. Det ena är moralen i värdesystemet, att 
individens framgångar måste ligga i linje med de regler som håller systemet i linje med dess 
värderingar. Prestationen måste dessutom hålla sig inom organisationens kontext. Det andra är 
att en organisation inte bara har ett övergripande mål, den har också en förändringsriktning 
som sällan är tydligt definierad. Individen får därför det tunga ansvaret att både prestera inom 
systemet och att själv tolka sina egna skyldigheter både inom och gentemot systemet. 
 
 
2.1.1 A.G.I.L 
 
Stukturfunktionalismen betonar en konsensussyn. Enligt Parsons har individen och rollen en 
nära koppling till strukturen och han menar att inget system kan överleva utan att det fullgör 
fyra grundvillkor. Det första villkoret: ”Anpassning till omgivningen (Adaption)” handlar om 
att samhället måste tillfredställa vissa grundläggande behov hos individen för att systemet ska 
kunna överleva. Oftast handlar det om mat och bostad. Den andra punkten: ”Måluppfyllelse 
(Goal attainment)” syftar till att säkerställa att samtliga av systemets medlemmar är på väg åt 
samma håll. Systemet måste ha ett mål som är gemensamt för dess medlemmar. Sedan måste 
alla delar i samhället kontrolleras och koordineras i de olika delarna i det sociala systemet för 
att kunna bevara sin existens: ”Integration (Integration)”. Man måste uppnå sammanhållning 
och en gemensam inriktning. ”Strukturbevarande och spänningsreduktion (Latency)” innebär 
att samhället måste säkerställa att medlemmarna är tillräckligt motiverade för att ta på sig de 
roller som finns och att anpassa sig till de grundläggande värdena. (Cuff & Payne, 1979) 
 
Dessa fyra villkor motsvaras av fyra sociala institutioner. Ur ett utvecklingsperspektiv är detta 
intressant då man kan se att lön och andra förmåner (Ekonomin) borde vara viktiga för att 
individen ska motiveras att stanna i systemet, i det här fallet arbetsplatsen. Det är också lönen 
som visar på var i organisationen du befinner dig, hur högt din kompetens rankas. I det 
politiska elementet ligger de gemensamma målen. Vikten av att samtliga medlemmar 
(medarbetare) strävar mot samma mål. Under institutionen släktskap hittar man 
socialisationsprocesserna som producerar kompetenta och motiverade rollinnehavare. Denna 
institution vill säkerställa att de förväntade interaktionsmönstren upprätthålls. Slutligen står de 
samhälleliga och kulturella institutionerna för exempelvis utbildning och har till nytta att 
integrera elementen i det sociala systemet. (Cuff & Payne, 1979) 
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2.1.2 Det dualistiska mönstret 
 
Ekonomin i det strukturfunktionalistiska samhället är viktig som resursskapare. Det finns 
olika roller i samhället och dessa måste fördelas och belönas efter kompetens. När dessa roller 
besätts sker det i form av ett dualistiskt mönster av över- och underordnade som till exempel 
chef-anställd, lärare-elev och tjänsteman-arbetare. Denna arbetsfördelning leder till en 
funktionell ojämlikhet som godtas av alla. (Liljequist, 1999) 
 
Det finns en nedärvd tendens att i arbetssammanhang skilja på över- och underordnade skriver 
Parsons (1951). Det som har uppnåtts i arbetet kan inte värderas om man inte gör någon 
skillnad på att utföra sina uppgifter bra eller dåligt. Förmågan att göra saker relativt bra, vilket 
är en outtalad jämförelse mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen, kan kallas kompetens 
eller färdighet. Rollfördelningen kräver organisation och organisationen i sin tur fördelar 
rollerna. 
 
Enligt Parsons blev rollbesättningarna instrument för att undvika och lösa konflikter och 
strukturfunktionalismen visade på ett starkt elitistiskt tänkande. Roll refererar till de olika 
förväntningar som är knutna till olika positioner eller roller. Dessa förväntningar grundar sig i 
de olika normer och värderingar som finns inbyggda i samhällsstrukturen. (Cuff & Payne, 
1979) 
 
För att vara effektiv krävs det att man gör skillnad på utrustning och uppdrag om man gör 
skillnad på kompetens och ansvar. Man ger inte den lägst presterande arbetstagaren det 
svåraste uppdraget för att kompensera hans eller hennes brist på effektivitet, och man 
anförtror heller inte den bästa utrustningen till den minst ansvarstagande arbetstagaren. Därför 
får de mer kompetenta och mer ansvarstagande de mer kvalificerade arbetsuppgifterna. Det 
här är ett traditionellt sätt att värdera färdigheter. Men värderingen i sig och att man 
därigenom når högre kompetensnivåer är belöningar i sig själv. (Parsons, 1951) 
 
 
2.2 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning har främst kretsat kring områdena kompetens, kompetensutveckling, 
kompetensförsörjning, lärande organisationer och ledningens roll för lärande miljöer samt 
personlig utveckling. Det är dessa områden jag kommer att beskriva närmare här i 
litteraturavsnittet. Däremot har jag haft svårt att hitta tidigare forskning som fokuserar på 
sambandet mellan kompetensutveckling, och huruvida organisationen tar tillvara den nya 
kompetensen, om de anställda har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter eller inte och hur 
det i så fall upplevs. ”Det finns relativt få studier gjorda vad gäller personalutbildningens 
effekter. Alltför få för att kunna dra några generella slutsatser om vad personalutbildning 
faktiskt leder till.” (Rönnqvist & Thunborg, 1996, s. 185) 
 
 
2.2.1 Kompetens och kompetensutveckling 
 

Kompetens kan beskrivas som förmågan att kunna utföra de uppgifter arbetet kräver att du 
ska kunna utföra. (Dilschmann, Falck & Krafft, 2000) De menar att kompetens inte existerar 
som ett fristående begrepp, det måste sättas i relation till en given situation. Kraven på 
kompetens, erfarenhet och förmåga varierar från situation till situation. Kompetens kan alltså 
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inte likställas med kunskap. Det är svårt att få en enhetlig bild av vad kompetens är. Inte ens 
kompetensforskarna är överens om vad det egentligen är anser Axelsson (1996). 
 
 

 
 
Figur 1 
Det relativa kompetensbegreppet 
(Dilschmann & Berg 1996, i Dilschmann m.fl., 2000) 

 
Den vänstra cirkeln ”Kunskap” visar att man hämtar in redan befintlig kunskap. Den högra 
cirkeln ”Erfarenhetsbildning” handlar om det samtida lärandet i en föränderlig miljö, det vill 
säga det du lär i den situation du befinner dig i, av den situation du befinner dig i. Ett 
situationsbestämt lärande. Den nedre och sista cirkeln ”Tillämpning” beskriver hur kunskap 
och erfarenhet bara blir synlig i handling av något slag. De förvärvade kunskaperna måste 
således praktiseras. För att dessa nya kunskaper ska kunna ge nya erfarenheter krävs det 
återkoppling vilket i sin tur genererar ny kunskap. ”Kompetens är förmågan att agera 
ändamålsenligt i förhållande till situationens krav. För detta krävs att individen har rätt 
kunskap, samt möjligheter att pröva olika föreställningar och handlingsalternativ”. 
(Dilschmann m.fl., 2000)  
 

Glenn Hultman skriver i sin artikel om bland annat en situation där utbildning och arbete 
framstår som oförenliga. Han skriver att ”en anledning kan vara att utbildningen utgår från 
ambitioner som formuleras utanför arbetets kontext och därmed i praktiken framstår som 
oförenlig med det egna arbetet”. (Ellström, 1996 s. 283)  
 

Det är lätt att tro att ökade kunskaper hos individen gör henne mer kompetent. Nya kunskaper 
kan få individen att fungera bättre i ett nytt sammanhang, men betyder inte att hon har högre 
kompetens i förhållande till uppgiften. (Axelsson, 1996) Kompetens är en kombination av 
kunskap, erfarenhet, vilja och motivation. (Docherty, 1996) Kompetensutveckling är liksom 
kompetens ett begrepp som det är svårt att få en tydlig definition på. Begreppet används dock 
oftast i betydelsen planerade åtgärder för att höja kompetensen. (Ellström, 1992) 
Kompetensutveckling är också det situationsrelaterat. Om en individ är motiverad har hon 
också lättare för att lära och är mer villig att försöka. Det resonemanget kan också ses motsatt; 
den som har lärt sig något nytt blir mer motiverad. Kompetensutveckling är en kombination 
av individutveckling och organisationsutveckling och utan viljan utvecklas inte färdigheterna 
(Axelsson, 1996). 
 
Hultman (1996) skriver vidare i sin artikel om en undersökning han gjort bland operatörer på 
ett företag. Företaget annonserar att man ska satsa stort på kompetensutveckling vilket leder 
till positiva förväntningar och behov av fortsatt utbildning vilket inte alltid kommer. Han 
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skriver att i vissa fall genomförs organisationsförändringar utan fortsatt kompetensutveckling 
men där operatörerna, i det här fallet, trots detta får nytt ansvar. Vidare nämner han en annan 
undersökning där en kvinna har fått en grundutbildning i data trots att detta inte har något som 
helst samband med jobbet.  
 
 
2.2.2 Kompetensförsörjning 
 

Kompetensförsörjning beskriver hur företaget utvecklar och säkerställer medarbetarnas 
förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför. Kompetensförsörjning kan delas upp i två olika 
delar, den synliga och den osynliga kompetensutvecklingen. Den osynliga är den som sker 
dagligen, utan utvecklingsaktivitet. Det kan till exempel vara vårt sätt att lösa de uppgifter vi 
ställs inför genom att nyttja de kontakter vi har eller köpa in de verktyg som behövs. Den 
synliga kompetensförsörjningen är den som det ofta talas om och som det betalas ut pengar 
för, exempelvis utbildningsprogram, kurser, rekrytering och utvecklingssamtal. (Anttila, 
1997) 
  
I en rapport utgiven av IVA (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin) och Nutek (Verket för 
Näringslivsutveckling) (2006) står det bland annat att det kommer bli allt viktigare med 
kompetensförsörjning i framtiden. Hur man säkerställer en bra kompetensförsörjning kommer 
att skilja sig åt mellan olika sektorer i näringslivet, tror de. För en mycket stor grupp av små 
och medelstora företag är kopplingen till universitet och högskola väldigt liten, därför är det 
viktigt att på sikt hitta nya vägar för kompetensförsörjning för företagen. Detta, skriver de, 
kan till exempel ske genom företagsnätverk så att kompetens och kunskap fritt kan röra sig 
mellan olika kunskapsområden och branscher. Ett måste, enligt dem, är att både privata och 
offentliga verksamheter utvecklar system som stimulerar till en ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden. Det i sin tur kommer att leda till förbättrad samverkan mellan företag och 
organisationer och ett utbyte av kompetens.  
 
Avslutningsvis skriver IVA och Nutek i sin rapport att många faktorer talar för att det 
livslånga lärandet blir en viktig faktor i det framtida kunskapssamhället. I dagsläget finns det 
ett behov av en mer systematisk kunskap om det livslånga lärandet för att kunna utveckla 
detta i framtiden. De menar att det livslånga lärandet i hög grad är ett informellt lärande. De 
frågar sig hur individer och företag kan dra nytta av kunskap och kompetens som fås vid sidan 
av etablerade utbildningssystem.  
 
 
2.2.3 Lärande organisationer 
 
Lärande organisation kan betyda både att en organisation lär sig och/eller att en organisation 
uppmuntrar lärande hos sina anställda. (Docherty, 1996) Förutom utbildning och lärande i 
arbetet krävs det att arbetet organiseras på ett nytt sätt. Utbildning förutsätter att kunskapen 
finns medan lärandet utgår från att kunskapen saknas. Alltså måste både medarbetare och 
företag utvecklas mot ökad kompetens och fortlöpande lärande vilket innebär ett 
organisatoriskt lärande. 
 
Delaktighet används ofta ganska slarvigt som ett uttryck för att medarbetarna blir tillfrågade. 
Däremot är det inte säkert att deras synpunkter tas i beaktande. Ur medarbetarnas perspektiv 
bör delaktighet handla om möjligheten att kunna påverka. Det är dock viktigt att förstå att 
delaktigheten inte alltid kan vara total. Alla kan inte vara med och påverka alla steg i en 
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process samtidigt, detta skulle hindra processen att gå framåt. Graden av delaktighet kan 
variera med tid och situation. (Dilschmann m.fl., 2000)  
 
Lärande sker i alla organisationer, men det är inte alltid säkert att det gynnar organisationen. 
Därför är det problematiskt med begreppet ”lärande organisationer”, i och med att det antyder 
att det även finns ”icke lärande organisationer”. Lärande organisationer kan definieras som en 
organisationskultur som inte bara tillåter utan som aktivt stöder frågor från anställda på alla 
nivåer. Det är också viktigt med regelbundna och skiftande tillfällen till gemensamt frågande 
och reflekterande samt att tillfällen till lärande fortlöpande söks upp i organisationens 
verksamhet. Till sist är det viktigt att kritiskt granska resultatet av handlandet. (Granberg & 
Ohlsson, 2004) 
 
 

2.2.3.1 Ledningens roll för att tillvarata lärande 

 
Alla chefer och medarbetare bär ansvaret för företagets kompetensförsörjning. Även om de 
har olika mycket att säga till om så bör åtminstone intresset vara gemensamt. 
Kompetensförsörjningen är naturligtvis viktig för att företaget ska nå uppsatta mål och 
medarbetarna har ett behov att kunna lösa de uppgifter de ställs inför. Det är bekräftande för 
individen att kunna lösa problem på ett bra sätt (Anttila, 1997). 
 
Ledarskapet är mycket viktigt för kompetensförsörjningen. Bra ledarskap handlar om 
förmågan att kommunicera, en ledare ska ge medarbetarna en gemensam bild av var de 
befinner sig och vart de är på väg. Ledningens ansvar är att säkerställa att chefer och andra 
nyckelpersoner på företaget har rätt förutsättningar för att arbeta effektivt med 
kompetensförsörjningen inom sina områden. Rätt förutsättningar är bland annat information, 
befogenheter och resurser (Anttila, 1997). Medarbetarna ska vara medvetna om vilka 
förväntningar ledningen har på dem, och vilka förändringar som är önskvärda. Men samtidigt, 
skriver Ohlsson (kommande), så upplever fler och fler att de får mer och mer frihet i sitt 
arbete. Att de själva alltmer kan påverka sina arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. 
 
Kompetensförsörjning består av kompetensutveckling (som fördjupar befintlig kompetens), 
kompetensväxling (när befintlig personal tillskansar sig ny kompetens), kompetensavveckling 
(då befintlig kompetens inte är efterfrågad och inte heller kan ersättas) och 
kompetensanskaffning (när personal med ny kompetens anställs eller hyrs in eller när 
befintlig personal kompetensutvecklas) (Dilschmann m.fl., 2000).  
 
Det är viktigt att poängtera att det inte alltid är den formella rollen som ledare som är viktig i 
kompetensutvecklings- och förändringssituationer. Det är snarare ledarens personliga 
egenskaper som spelar en stor roll, det vill säga hur ledaren beter sig gentemot sina anställda, 
vid utbildningsverksamheter, som speglas i resultatet av satsningen. (Nilsson i Ellström m.fl., 
1996)  
 
 
2.2.4 Personlig utveckling 
 
Lärande leder oftast till någon form av förändring, antingen på det känslomässiga, det 
intellektuella eller på det beteendemässiga planet. För att detta ska ske bör lärandet kopplas 
till någon form av förändring i arbetet, de anställda måste få möjlighet att visa sina anlag och 
färdigheter. Om detta uppfylls ökar möjligheterna för att i fortsättningen främja lärande och 
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utveckling. Det finns också forskning som visar på att ”En arbetsmiljö som tillåter och 
stimulerar lärande och kompetensutveckling, är av grundläggande betydelse för de anställdas 
hälsa, välbefinnande och personliga utveckling”. (Nilsson, 1996, s. 206) 
 
Forskningen inom det arbetslivspedagogiska området är ofta ganska starkt kopplad till 
lönearbetet och de krav individen ställs inför där. (Ohlsson, kommande) Kompetens i relation 
till sina arbetsuppgifter blir ett mått på hur väl man lyckas i sitt arbete. Många forskare menar 
att individens välbefinnande också är viktigt för förmågan att utföra ett bra arbete, men trots 
detta fokuserar forskningen ändå mest på individens förmåga att utföra arbetsuppgifterna på 
ett så kvalitativt sätt som möjligt. ”Det är m.a.o. arbetsvillkorens betydelse för 
kompetensutveckling och effektivitet i en funktionell praktik som huvudsakligen 
uppmärksammas.” (Ohlsson i Tedenljung (red), 2001, s. 37)  
 
 
 

3. METOD 
 
3.1 Forskningsansats och metodval 
 
Kvalitativa studier är mer inriktade på ord än på siffror och att man här har en induktiv syn på 
förhållandet mellan teori och praktik. Det vill säga, resultatet av forskningen genererar teori. 
Tyngden i kvalitativ forskning ligger på den förståelse av den sociala verkligheten som 
exempelvis respondenterna i en undersökning visar beroende på hur de tolkar denna 
verklighet. (Bryman, 2002) 
 
 
3.2 Urval 
 
Förutom litteratur använde jag mig av intervjuer för datainsamling. Ju mer standardiserade 
frågorna är, med fasta svarsalternativ, desto mer likheter har undersökningen med en 
enkätundersökning. Detta kan vara bra när man har för avsikt att jämföra eller generalisera.  
 
I de fall forskaren själv vill formulera frågorna under intervjun och vill ha möjligheten att 
ställa frågorna i olika ordning beroende på respondenten, använder man sig av ostrukturerade 
eller semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer bygger på en typ av 
frågemall som forskaren utgår ifrån under intervjun. (Bryman, 2002) Frågorna är mer allmänt 
formulerade än vid en strukturerad intervju och ger möjligheten att ställa uppföljningsfrågor. I 
min studie har jag använt mig av det senare (semi-strukturerade intervjuer) eftersom mitt syfte 
var att belysa respondenternas syn på ett ämne, och för detta krävdes möjligheten att flytta om 
bland frågorna och kunna ställa följdfrågor.  
 
Totalt har jag genomfört fem intervjuer med en geotekniker, en civilingenjör, en 
beteendevetare, en jurist och en arbetsterapeut. Tre av intervjuerna är med akademiker i privat 
sektor (privat tjänsteföretag, privat produktionsföretag och idéburen organisation). Två av 
intervjuerna är med akademiker i offentlig sektor (stat och kommun). Respondenterna är i 
åldrarna 29-63 år. Alla fem blev kontaktade av mig via telefon eller personligen och samtliga 
samtyckte till intervjun på en gång och vi bokade tid för intervjuerna. Samtliga intervjuer 
skedde ganska snart efter att de blivit kontaktade så informationsbrevet kom i ett par fall 
respondenten tillhanda dagen innan intervjun. 
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Urvalet skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga att alla personer fanns 
tillgängliga för mig. (Bryman, 2002) Dessutom tillämpades ett så kallat snöbollsurval där jag 
fick en kontakt som passade bra som respondent i min studie och fick sedan genom den 
personen tips om ytterligare en som i sin tur tipsade om andra. Till sist var urvalet också till 
en del ett så kallat kvoturval. Kvoturval är relativt sällsynt i akademisk samhällsvetenskaplig 
forskning men används ofta i till exempel opinionsundersökningar. Urvalet är inte 
slumpmässigt i och med att jag för det första ville ha en grupp av akademiker, eftersom det är 
deras syn på kompetensutveckling som är syftet med min studie. För det andra ville jag ha en 
representant från vardera privat tjänsteföretag, privat produktionsföretag, stat, kommun och 
idéburen organisation. Detta för att få bredden och undvika att få en samlad bild av vad 
akademiker enbart i till exempel statliga bolag anser. När dessa kvoter var klara var det min 
uppgift att välja ut respondenter som passade in i dessa kategorier. (Bryman, 2002) 
 
Intervjuerna ägde rum hemma hos respondenterna, enligt deras egna önskemål, för att få en så 
avslappnad och trygg miljö som möjligt. Jag har använt mig av en bandspelare för att spela in 
intervjuerna. Jag ville kunna fokusera på samtalet och ha möjligheten att transkribera 
intervjuerna i efterhand och kunna gå tillbaka till materialet för granskning.  
 
 
3.3 Tillvägagångssätt  
 
Det är viktigt att problemformuleringen är klar innan man börjar sin datainsamling. Annars 
finns det risk att undersökningen blir mycket mer omfattande än vad som krävs för studien 
och att man dessutom samlar in fel data. (Bryman, 2002) De begrepp som har varit med ända 
från början är: kompetensutveckling, kompetensförsörjning, personlig utveckling, delaktighet 
och effektivitet. Det var dessa nyckelord jag sökte på i bibliotekets databaser och i egen 
litteratur.  
 
I urvalet av respondenter använde jag mig först av den projektdatabas som finns över 
projektägare som fått medel för kompetensutveckling inom Växtkraft mål 3. Med hjälp av en 
slumpgenerator tog jag fram 8 företag ur projektdatabasen, men 4 av dessa visade sig vara 
hårfrisörer och det var osäkert om de var akademiker. Då detta innebar att jag inte kunde 
undersöka vad jag avsåg att undersöka beslutade jag mig för en annan urvalsmetod. Jag fick 
kontakt med en person i min närhet som var civilingenjör och jobbade inom privat 
produktionsföretag, genom den personen fick jag kontakt med ytterligare en person som 
passade in i min undersökning enligt de kvoter jag nämnde i förra kapitlet. Det blev ett så 
kallat snöbollsurval. (Bryman, 2002) Jag ville ha en bra spridning i ålder, och dessutom en 
representant från vardera branschen. Jag fick några fler intressenter än vad jag behövde, och 
beslutade mig för att ha dessa kvar som reserver om någon skulle hoppa av eller att jag inte 
kunde använda mig av provintervjun.  
 
Inför intervjuerna skrev jag ett informationsbrev (Bilaga 1) och en intervjuguide (Bilaga 2). 
Informationsbrevet skickades ut till respondenterna endast ett par dagar före intervjuerna. 
Intervjuguiden har utformats utifrån, förutom syfte och frågeställningar, min egen 
förförståelse efter att ha jobbat med projekt kring kompetensutveckling och utifrån de 
nyckelord jag stötte på i sökandet efter relevant litteratur.  
 
Alla 5 intervjuer genomfördes mellan den 27 mars, då jag höll provintervjun, och den 2 april 
2007. Varje intervju inleddes med information om de forskningsetiska principerna samt om 
undersökningens syfte och varför jag valde att spela in intervjuerna på band. Provintervjun 



10  

gick bra och medförde endast att jag ställde några fler följdfrågor än vad som stod med i den 
ursprungliga intervjuguiden. I övrigt verkade alla frågor relevanta för undersökningen vilket 
är provintervjuns syfte att ta reda på. (Bryman, 2002) Jag behövde heller inte använda mig av 
mina reservrespondenter.  
 
Under en ganska lång tid var det oklart vilken teori jag skulle använda mig av då flera olika 
aspekter togs upp i mina frågeställningar. Dels om akademikers syn på kompetensutveckling 
men också om effekterna av kompetensutveckling samt på vilka grunder 
kompetensutvecklingsinsatser beslutas. Valet föll till sist på Parsons strukturfunktionalism. 
 
Efter att jag hade genomfört intervjuerna som jag spelade in på band, transkriberade jag 
intervjuerna ordagrant för att kunna granska dem i text och för att kunna kategorisera 
materialet.  
 
Efter resultatredovisningen analyserade och tolkade jag resultatet dels utifrån 
strukturfunktionalismen som teori och sedan i relation till den tidigare forskningen på 
området. Även resultatet delades in i olika kategorier. De var inte på förhand uttänkta utan 
formades efter hur resultatet framträdde efterhand. De tydligaste ståndpunkterna och de mest 
enhetliga svaren bildade givna kategorier, vilka utgör avsnitten i kapitel 4, ”Resultat”. 
 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Bryman (2002) skriver att många kvalitativt inriktade forskare har ställt sig frågande till om 
reliabilitet och validitet är relevant att diskutera i en kvalitativ studie. Många har gett förslag 
på alternativa begrepp som lämpar sig bättre för en kvalitativ undersökning. Bryman (2002) 
nämner till exempel Guba och Lincoln (1994) som föreslår begrepp som ”tillförlitlighet” (som 
kan motsvara intern validitet, det vill säga forskarens observationer ska stämma överens med 
de teorier hon utvecklar), ”överförbarhet” (som motsvarar extern validitet, alltså om man kan 
generalisera resultatet till andra sociala miljöer) och ”pålitlighet” (motsvarigheten till 
reliabilitet).  
 
Ett sätt att göra en kvalitativ undersökning tillförlitlig är att ”lagra verkligheten” som Patel 
och Davidsson (1996) uttrycker det. Detta kan göras med inspelningar på band för att kunna 
lyssna på intervjun så många gånger man behöver för att säkerställa att man verkligen 
uppfattat allt korrekt.  
 
Validitet betyder att vi verkligen undersöker det vi har för avsikt att undersöka. Vid en 
intervju där jag själv har konstruerat frågorna är det lätt att jag blir blind för mitt eget 
mätinstrument, det vill säga intervjumallen. (Patel & Davidsson, 1994) Därför är det bra att 
låta någon annan som är väl insatt i mitt forskningsområde undersöka instrumentet. Jag lät 
därför en person som jobbar med bland annat utbildnings- och kompetensfrågor titta på min 
intervjumall inför provintervjun. Jag anser att jag genom detta verkat för en hög validitet i 
min undersökning. 
 
Under min intervju har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt bortse från min 
förförståelse. Jag har under drygt tre år arbetat med kompetensutvecklingsfrågor och skaffat 
mig en uppfattning därigenom vad kompetensutveckling är och vad som krävs för att den ska 
komma såväl företag som individ till godo. Detta tror jag till viss del kan äventyra validiteten 
i undersökningen, men då jag har varit medveten om det från början och utformat såväl syfte, 
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forskningsfrågor och intervjumall efter de förutsättningarna hoppas jag att min förförståelse 
snarare ska gynna undersökningen än stjälpa den. Jag kommer också att använda mig av min 
förförståelse i min analys, då jag avser att kategorisera svaren efter vad som var väntat och 
oväntat utifrån de erfarenheter och den förförståelse jag har.  
 
Under två av intervjuerna blev vi tillfälligt avbrutna av respondenternas barn, men det anser 
jag inte hade någon inverkan på deras svar och således inte heller på resultatet. 
 
 
3.5 Etiska hänsynstaganden 
 
Redan på planeringsstadiet bör forskaren fundera över de moraliska aspekter som hänger 
samman med exempelvis en intervjuundersökning, för att vara väl förberedd för, och vaksam 
på, de problem som kan dyka upp under undersökningens gång. (Kvale, 1997) Det finns 
sällan några konkreta lösningar på problemen i och med att situationerna är så specifika, syftet 
med etiska regler är att de ska fungera som riktlinjer och hjälpa forskaren att i varje enskild 
situation fatta beslut som på bästa sätt gynnar respondenten.  
 
Inför varje intervju informerade jag respondenterna om de fyra allmänna huvudkraven för 
forskning enligt nedan: 
 
HSFR, Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, har tagit fram fyra allmänna 
huvudkrav för forskning. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Det viktigaste är att respondenterna får ställa upp frivilligt, när som helst får 
avbryta sitt deltagande och att de ska känna sig säkra på att deras identitet inte kommer att 
röjas i undersökningen. Mina respondenter fick ett informationsbrev skickat till sig efter att de 
tackat ja till att delta i undersökningen. (Bilaga 1) Där framgår vad syftet med studien är, 
vilken kurs uppsatsen ingår i, samt kontaktuppgifter till kursansvarig och handledare för 
kursen. Eftersom jag kontaktade respondenterna efter att ha blivit tipsad av andra, var jag 
noga med att de visste att det var frivilligt och att de hade rätt att tacka nej till deltagande i 
studien när som helst under arbetet. Konfidentialitetskravet lever jag upp till i min studie 
genom att bland annat inte nämna kön och ålder på respondenterna och genom att inte lyfta 
fram utbildning och arbetsplats i resultatredovisningen. 
 
 
 

4. RESULTAT 
 
4.1 Resultatredovisning 
 
I det här kapitlet kommer jag att redovisa undersökningens resultat som jag har kategoriserat 
efter rubriker som framträdde under arbetets gång. Jag kommer inte att dela in resultatet 
utifrån respondenternas branschtillhörighet. 
 
Alla respondenter har jobbat mellan två och sju år på sin arbetsplats, de känner sig tillfreds 
med sin arbetssituation och upplever att deras kompetens oftast kommer till nytta och att 
närmsta chefen ser dem. 
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4.1.1 Utvecklingssamtal är grunden för kompetensutveckling 
 
De allra flesta av respondenterna upplever att det är de själva som har i uppgift att se till att de 
har rätt kompetens för sitt arbete. De menar att ledningen inte har några synpunkter så länge 
de ”levererar” det de ska. Om det dyker upp nya direktiv, nya arbetsuppgifter eller till 
exempel nya lagar och förordningar så tar medarbetarna upp detta på ett utvecklingssamtal 
eller ett plussamtal där chefen godkänner alternativt nekar till kompetensutvecklingsinsatsen.  
 
”Mycket ligger nog hos mig som person att hålla koll på vad som går och vem som ger olika 

kurser.” (R 4) 

 

En respondent säger att de varje år ska göra individuella kompetensutvecklingsplaner och att 
de görs i samband med varje utvecklingssamtal eller plussamtal. Det är upp till medarbetaren 
själv att ta tag i men att det inte får kosta något när de ska utbilda sig. 
 
”Det får inte kosta och vi får inte ta in vikarier när vi är borta på kurs. Och då är det ju inte 

så kul att sitta på utbildning när man vet att ens kollegor är en kort.” (R 5) 

 

Ett flertal av respondenterna säger också att de i första hand, nuförtiden, tittar till hela 
gruppens kompetens. Det viktiga är att rätt kompetens finns på arbetsplatsen och utifrån en 
sådan diskussion fattar sedan chefen beslut om ytterligare utbildning behövs.  
 
”Det slutliga beslutet tar chefen själv, men innan dess är det storgruppsdiskussion om 

gruppens kompetens.” (R 1) 

 

Flera av respondenterna har också berättat att deras chefer och ledningen inte har samma eller 
lika hög utbildning som de själva har och därför inte själva har förmågan att se om 
kompetensen är tillräcklig. Mycket av beslutsfattandet kring kompetensutvecklingsinsatser 
lämnas därför över till medarbetarna själva.  
 

”De (chefen och ledningen) kan flagga för att vi internt behöver det här. Och då får vi 

bedöma, kan vi det här internt, kan vi hålla utbildning i det här eller måste vi /---/ ta en 

externt som utbildar?” (R 4) 

 

En majoritet av respondenterna nämner olika varianter på kompetenstrappor. Det är olika 
nivåer som man ska uppnå för att avancera på arbetsplatsen eller i branschen. Flera menar 
också att de inte är helt okomplicerade utan bygger på en viss struktur som inte existerar på 
deras arbetsplats. Det som är gemensamt är dock att samtliga själva ska pricka in sig på den 
nivå som bäst överensstämmer med deras kompetens, sen ska den trappan utgöra underlag vid 
lönesättning, befordran och kompetensutvecklingsinsatser.  
 
”Men det blir ju ofta väldigt stelbent /…/ alla följer ju inte den där trappan. Men det är inte 

glasklart, det är det inte.” (R 2) 

 
Trapporna verkar vara lite svåra att förhålla sig till överlag. Det bygger på en hierarki där ett 
visst antal medarbetare befinner sig på de olika nivåerna och att alla följer samma 
utvecklingslinje. En respondent sa följande under en diskussion kring hur man når till nästa 
nivå i företaget.  
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”På större företag är det viktigt att man har en pyramidliknande form där basen utgörs av 

konsulter som kanske har lägre lön, jobbar mer med mindre kvalificerade arbetsuppgifter, 

och med en delägare i toppen. Många ska göra fotarbetet och skicka vidare uppåt för att 

kvalitetssäkra.” (R 4) 

 
 
4.1.2 Strukturerat lärande är kompetensutveckling 
 
Många av respondenterna anser att allt man lär sig är någon form av kompetensutveckling.  
 
”Mycket lär du dig genom erfarenhet. Det är kompetensutveckling.” (R 2) 

 
Men de skiljer tydligt på vad de lär sig för jobbets räkning och vad de lär sig för sin egen 
skull.  
 
”I ordet kompetensutveckling för mig så ligger det som jag gör för mitt arbete. Det som jag 

själv väljer att göra på min fritid, som har med andra saker att göra, det kallar jag 

förkovran.” (R 1) 

 

Det de tänker på i första hand är ordnade, arrangerade insatser som tydligt syftar till en 
utveckling. Kurser och utbildningar nämns ofta men också olika former av mentorskap. 
Någon nämner också att kompetensutveckling betyder olika saker beroende på var i 
arbetslivet man befinner sig.  
 
”När man var ganska ny så kände ju inte jag nåt behov att gå 14 olika kurser utan det var ju 

att pröva jobba med olika uppdrag. Då är det kompetensutveckling.” (R 2) 

 

Det verkar också som att det finns två delar i kompetensutvecklingen. Det ena är det du lär 
dig för dina befintliga arbetsuppgifter just nu och i relation till vad dina kollegor har, eller inte 
har, för kompetens. Det andra är det du lär dig för att så småningom gå vidare till andra mer 
avancerade arbetsuppgifter.  
 
”Det (kompetensutveckling) betyder att min chef stöder mig så att jag håller mig uppdaterad 

inom de områden som jag jobbar. Men samtidigt, och det ser jag som två delar, som stöder 

min långsiktiga utveckling för att gå vidare i organisationen.” (R 3) 

 

Det viktiga verkar dock inte vara möjligheterna till att avancera utan att förbättra sina 
möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter på ett mer än tillfredställande sätt. De vill bli bättre 
på att göra det de har betalt att göra. Dessutom handlar det i vissa branscher om att känna sig 
säker på att man har rätt kunskap för att känna sig trygg i sitt yrkesutövande.  
 
”Främst är det nog för min egen skull, att kunna stödja på mina kunskaper i mitt arbete. För 

säkerhet.” (R 5) 

 
 
4.1.3 ”Det är verkligen si och så med hur kompetensutvecklingen tas till vara” 
 
Det är övergripande så att respondenterna anser att deras kompetens tas mycket väl tillvara. 
Det är bara en av de tillfrågade som inte håller med. 
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”Det har hänt att jag har känt av att den (min kompetens) har tillvaratagits någon gång, men 

det är absolut inget som genomsyrar.” (R 5) 

 

I övrigt upplever respondenterna att de har en mycket god relation till sin chef eller annan 
överordnad, och att denne ger medarbetaren ansvar och uppgifter som han eller hon anser 
ligger i linje med den egna kompetensen. Medarbetarna upplever att de är uppskattade och 
behövda på arbetsplatsen och att chefer och ledningsgrupp ser dem och deras potential. 
Däremot är det sämre med kollegorna. Respondenterna anser inte att deras kollegor runt om i 
organisationen eller på arbetsplatsen vet vad de besitter för kompetens.  
 
”Organisationen, de både nyttjar och utnyttjar oss på något sätt. Där kan de skicka frågor 

som ligger under maxuttaget av kompetensen. De skickar frågor som de kanske inte orkar 

titta på själva.” (R 4) 

 

Även när det gäller nyanställningar tenderar ledningen att kräva kompetens som inte 
tillvaratas i organisationen. De söker till exempel efter personer med höga examina till 
tjänster där sådana inte alls behövs. En anledning till detta tror en respondent kan vara att det 
har funnits så gott om folk och att ”man tycker det låter häftigt”. Respondenten antar att det 
har att göra med att ingen av cheferna är har den kompetensen själv och vet således inte riktigt 
vad det innebär. 
 
”Men det är ju inte alltid säkert att den med längst utbildning är den som är bäst lämpad, 

man får ju se om man vill att de ska stanna kvar.” (R 2) 

 

När det gäller tillvaratagandet av kompetensutveckling i arbetsgruppen är det genomgående 
negativt. Det mest positiva någon upplevt är att de har fått berätta lite kort för kollegorna om 
att man varit på kurs så de kan komma och fråga senare. 
 
”Ibland kan man känna att man satsar stort och sen kommer man tillbaka och då är allt som 

vanligt igen. /---/ Jag har gått kurs i förhandlingsteknik och alla möjliga grejer, och det är 

jäkligt kul, men sen blir det liksom ingenting./---/ Så si och så kan jag säga.” (R 2) 

 

I övrigt menar respondenterna att det är upp till dem själva att följa upp den kurs eller 
utbildning de gått. De tror att ledningen förutsätter att de ska meddela att de har gått en viss 
kurs och sen förmedla det till de andra i gruppen. 
 
”Den tas inte tillvara alls, det är sällan någon ens frågar vad man har fått ut av till exempel 

ett seminarium. Man kanske drar det i korta ordalag men det är inget som varken chef eller 

kollegor tar till sig.” (R 5) 

 

Annars verkar det i alla fall som att respondenterna i stort känner att deras närmsta chef 
känner till vilken kompetensutveckling de fått. Mest för att kompetensutvecklingen i de flesta 
fall är mer efterfrågad än i förebyggande syfte. 
 
”Kompetensutveckling har varit en reaktion på vilka arbetsuppgifter vi har att göra.” (R 1) 
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4.1.4 Brist på tillvaratagande av kompetens leder till irritation, minskad motivation och 
resignation 
 
Samtliga respondenter sa att de skulle påverka deras egen person och deras välbefinnande att 
inte få göra det de vill och kan göra inom ramen för deras arbete. Ord som irritation, 
understimulans och frustration nämndes genomgående. Inte bara jobbet utan också deras 
privatliv skulle bli lidande tror de.  
 
”Jag tror att man skulle bli mindre motiverad och jag tror att man kan bli resignerad också 

till slut om man inte får utlopp för mina kunskaper.” (R 1) 

 

En av respondenterna betonar att det inte är så viktigt att det är en specifik kompetens som 
kommer till nytta, men att det är viktigt att känna att man har användning för sin utbildning. 
Många av dem nämnde under intervjuerna hur viktiga kollegorna var för trivseln och 
välbefinnandet, men detta väger inte upp ett underkvalificerat jobb menar de.  
 
En annan aspekt, enligt en respondent, är att det kan vara en sporre i sig att få en del 
underkvalificerade arbetsuppgifter. Då får man ett slags kvitto på att man behärskar uppgiften 
till fullo.  
 
”För två år sedan då tyckte jag att det här var utmanande, men nu tycker jag inte det 

längre.” (R 4) 

 

Flera av de tillfrågade ansåg också att det i vissa skeenden i livet var okej att ha en bas av lätt 
underkvalificerade uppgifter som man känner att man behärskar och har rutin på. Det skulle 
vara en tillfredställelse i sig att veta att man inte behöver oroa sig för vissa delar av sitt arbete 
och inte heller jobba övertid för att hinna få dem gjorda. En respondent betonar dock att den 
basen inte får vara för stor. 
 
På frågan om underkvalificerade arbetsuppgifter skulle vara en grund för att söka sig till en 
annan arbetsgivare svarade de flesta respondenter att det skulle vara det. En av 
respondenterna kommer inom en snar framtid att gå i pension och tyckte ibland att det kändes 
rätt så skönt att göra saker på rutin, slippa sätta sig in i nya saker hela tiden.  
 
”Definitivt! Det är nog därför tror jag, att många söker sig vidare, för att de inte känner att 

de utvecklas.” (R 4)  

 
 
4.1.5 ”Alla erfarenheter man gör är personlig utveckling” 
 
Efter att respondenterna resonerat lite fram och tillbaka kring personlig utveckling på 
arbetsplatsen kom de flesta fram till att det inte gick att särskilja helt från 
kompetensutveckling. De tyckte det var svårt att dra gränsen däremellan. Någon såg också att 
motsatsen till personlig utveckling på arbetsplatsen var gruppens utveckling och inte 
kompetensutveckling. 
 
”En utveckling som jag får beviljad, som kanske inte är gruppen till gagn utan är mig till 

gagn mer. En bonusutveckling var det jag tänkte på först.” (R 1) 
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En respondent pratade mycket om det direkta orsak/verkan-sambandet mellan 
kompetensutveckling och personlig utveckling. Att man i takt med att man utvecklas 
personligt får en ny roll, en ny kompetens och i och med att man får en ny kompetens så 
utvecklas ens personlighet.  
 
”Man får ju en annan roll på arbetsplatsen, och annan personlighet beroende på vilken 

kompetens man har.” (R 4) 

 

Det som var mest genomgående i definitionerna var hur man nyttjade den nya kunskapen. 
Man ansåg att inlärningen och innehållet var ungefär detsamma men vad de använde 
kunskapen till, eller var de hade nytta av den, skilde sig åt beroende på om det var 
kompetensutveckling eller personlig utveckling.  
 
”Det som jag har egen nytta av som inte är situationsbundet.” (R 1) 

 

I likhet med vad respondenterna ansåg vara kompetensutveckling ansåg de att allt man lär sig, 
alla erfarenheter bidrar till den personliga utvecklingen. Det är också ett sätt att bygga upp 
självförtroendet och det i sig, menar de, underlättar vid beslutsfattande och kontakter med 
kunder, brukare, medlemmar och leverantörer. 
 
Till sist kan det också vara så att arbetsuppgifterna i sig bidrar till den personliga 
utvecklingen. 
 
”Hur jag är med dessa brukare, de kan ju lära mig också. Bakom eller framför sjukdomen 

finns det ju en människa som jag lär mig mycket av. Kunskap om människor. Jag har blivit 

tålmodigare och kan se mer objektivt på saker och ting.” (R 5) 

 
 
4.1.6 Delaktigheten på arbetsplatsen är viktig för effektiviteten 
 
På frågan om vad som kännetecknar delaktighet svarar samtliga respondenter information, ju 
mer desto bättre i de flesta fall. Sen blir det upp till dem själva att sålla bland den 
informationen och ta till sig det som rör dem och deras arbetsuppgifter. Det är framförallt för 
det långsiktiga arbetet man anser att informationen är viktig. Det ger medarbetarna en 
möjlighet att ligga lite i framkant när de fattar beslut och det ger dem även en känsla av att 
vara utvalda.  
 
”Att få information, lite förhandsinformation gärna. Så man känner att man får lite 

förtroende från chefen, då känner jag mig delaktig.”  (R 3) 
 
Det finns också en uppfattning att det är lättare med informationsspridningen i en mindre 
organisation. Där vet cheferna vilka som berörs av vilken information och kan lättare 
säkerställa att informationsvägarna är de rätta. Där vet även medarbetarna vem de kan vända 
sig till för att få relevant information.  
 
Delaktigheten kopplas också till känslan av att bli sedd, att ha betydelse för chefen och 
företaget. Respondenterna menar att det är viktigt för självkänslan att känna att man blir 
lyssnad till.  
 



17  

”Sen behöver det inte betyda att man gör som jag har föreslagit, men jag har i alla fall haft 

möjlighet att säga vad jag tycker.” (R 1) 

 

”Viktigt att någon lyssnar på en. Bekräftelse är ju en stor del i det. Att bli sedd!” (R 5) 

 

Samtliga respondenter är eniga om att delaktighet tydligt kan kopplas till effektivitet om man 
som anställd handskas med den på rätt sätt. Det vill säga inte använder informationen till att 
springa runt och skvallra, vilket tar en massa tid i anspråk som gör att effektiviteten minskar.  
 
Flera av de tillfrågade menar att det är svårt för chefer och ledning att veta vilken information 
som är relevant för vilken avdelning eller medarbetare. Ofta får de mycket information som 
de själva måste ta ställning till om de har nytta av eller inte, eller om de ska sätta sig in i för 
att försöka påverka situationen.  
 
”Men ibland kan det kännas som det skulle vara effektivt med lite diktatur också, det är ju 

ganska tungrott ibland när alla ska sitta och tycka. Men i slutändan blir det ju bättre.” (R 2) 

 

Bristen på delaktighet kan enligt ett par av respondenterna leda till att man skyller på felaktiga 
beslut när saker inte klaffar. Man blir inte lika benägen att ge allt och ”jobba häcken av sig” 
för något som man anser vara grundat på ett felaktigt beslut. Om de har varit delaktiga i ett 
beslut och det ändå inte riktigt blir som det var tänkt är det okej ändå, menar respondenterna, 
eftersom de vet att alla synpunkter har tagits i beaktande och att man har tagit ställning till 
alternativen med alla förutsättningar som finns. Det handlar om att veta hur tankegångarna har 
varit, att se sin del i helheten. 
 
”Jag tror att man lämnar över en bättre liten, liten produkt i en helhet om man förstår 

helheten och är delaktig i helheten, även fast man kanske inte behöver.” (R 4) 

 
 

4.2  Sammanfattning 
 
De flesta av de tillfrågade anser att allt de lär sig är någon form av kompetensutveckling, men 
det verkar främst vara strukturerade kurser och utbildningar de tänker på. Överlag anser 
respondenterna att det viktiga med kompetensutvecklingen är att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. De anser också att de själva bär ansvaret för att se 
till att de har rätt kompetens för sitt arbete. Detta tror en del av de tillfrågade beror på att 
cheferna eller ledningen inte har samma eller lika hög utbildning som medarbetarna, och 
alltså har svårt att göra bedömningen av vilken kompetens som saknas. De flesta beslut om 
kompetensutvecklingsinsatser fattas vid utvecklingssamtalen eller plussamtalen, även om det 
har föregåtts av en gruppdiskussion om hela avdelningens kompetens. Det är en tendens några 
av respondenterna har uppmärksammat, det är inte längre de enskilda individernas kompetens 
som är väsentlig, utan avdelningens sammanlagda kompetens. Ett annat inslag i 
beslutsprocessen kring kompetensutvecklingsinsatser, verkar vara införandet av 
kompetenstrappor, på dessa får medarbetarna själva pricka in sig på rätt kompetensnivå.  
 
Med bara ett undantag anser respondenterna att deras kompetens tas väl tillvara, i alla fall när 
det gäller chefen. Respondenterna anser inte att kollegorna har någon kunskap om vilken 
kompetens de besitter och respondenterna själva vet inte vad deras kollegor har för 
kompetens. När det gäller tillvaratagandet av kompetensutveckling är det sämre, där upplever 
ingen att den nya kompetensen tas tillvara eller ens uppmärksammas. Även här är det bara 
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chefen som känner till vilken kompetensutveckling medarbetaren har fått och detta beror på 
att kompetensutvecklingen varit efterfrågad. När kompetens och kompetensutveckling inte tas 
tillvara uppstår irritation, frustration och undersimulans. Respondenterna tror att inte bara 
jobbet utan också deras privatliv skulle bli lidande. Några av respondenterna ansåg definitivt 
att detta skulle vara en anledning för dem att söka sig vidare till en annan arbetsgivare. 
 
Under intervjuerna kom det fram att respondenterna inte riktigt kunde särskilja personlig 
utveckling på arbetsplatsen från kompetensutveckling. Det ena leder till det andra. Det 
respondenterna däremot skiljde på var vad man använde kompetensutveckling kontra 
personlig utveckling till. Kompetensutveckling sågs som situationsbundet, något som var 
förknippat med de konkreta, nutida arbetsuppgifterna, medan personlig utveckling på 
arbetsplatsen var sådant de även kunde ha personlig nytta av samt för kommande 
arbetsuppgifter. 
 
Delaktighet verkar starkt förknippat med information bland respondenterna. Samtidigt som de 
anser att ju mer information desto bättre, så känner de att det blir upp till dem själva att sålla 
bland all information och se vad som är relevant för just dem. Detta är något som de anser att 
ledningen inte har någon kunskap om, speciellt inte i större organisationer. Delaktighet anses 
vara viktigt både för att få information som ökar möjligheten att göra ett bra jobb men också 
för att bli sedd och lyssnad till. Det i sin tur anser respondenterna ökar motivationen att göra 
ett bra jobb.  
 
Möjligheten att bli sedd och få rätt information och rätt kompetensutveckling är större i små 
organisationer tror respondenterna. Men i en större organisation är det desto viktigare att bli 
sedd och lyssnad till, för att var och en av medarbetarna ska känna att de är en del i helheten 
och därmed göra ett bättre jobb. 
 
 
 

5. ANALYS 
 

I det här avsnittet kommer jag att koppla ihop teoriavsnittet med min empiri. Jag inleder med 
en koppling till strukturfunktionalismen och går sedan vidare med att kort belysa min empiri 
utifrån tidigare forskning på området.  
 
 
5.1 Ett strukturfunktionalistiskt perspektiv 
 
”A” i ”A.G.I.L” står för Adaption, Anpassning till omgivningen, där samhället eller systemet 
måste tillgodose vissa grundläggande behov hos individen. (Cuff & Payne, 1979) Detta kan 
ske i form av ekonomiska medel för att överleva. I den kompetenstrappa som nämns vid ett 
par tillfällen under intervjuerna är det tydligt att denna ska ligga till grund för bland annat 
lönesättningen. (Moe, 1995) De grundläggande behoven kan också handla om bekräftelse, att 
bli sedd av sin chef eller sina kollegor. En respondent menade till exempel att det viktiga inte 
var att en specifik kompetens togs tillvara, men att det ändå är viktigt att känna att ens 
utbildning tas tillvara. Många har tagit studielån för sina studier och vill därför också få en lön 
som de känner återspeglar detta. Respondenterna talar vidare om att de skulle söka sig vidare 
till en annan arbetsgivare om de inte gavs möjlighet att utvecklas på den nuvarande 
arbetsplatsen.  
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”G” står för Goal attainment, Måluppfyllelse. (Cuff & Payne, 1979) Det som kom fram under 
intervjuerna var, som nämndes i det första stycket, att det viktiga var att kompetensen fanns 
inom företaget eller avdelningen vilket bidrar till en samsyn som säkerställer att samtliga 
medarbetare är på väg åt samma håll. Det som tydligt visar på en gemensam syn på målet är 
att medarbetarna själva ansvarar för att se vilken kompetens som behövs i företaget eller 
organisationen. De måste på egen hand se till att få gå kurser och utbildningar som håller dem 
uppdaterade och kunniga inom sitt område. Det här är ytterst viktigt då ledningen i flera av 
fallen inte själva har den kompetens de kräver av medarbetarna. Respondenterna talar om två 
olika former av kompetensutveckling, dels den som gör att medarbetarna klarar av sina 
befintliga arbetsuppgifter dels den som säkerställer att de kan avancera inom företaget eller 
organisationen och föra verksamheten närmare det gemensamma målet.  
Kompetensutvecklingen är i de flesta fallen mer efterfrågestyrd än förebyggande.  
 
Integrationen ”I” hittar man i respondenternas önskan att bli hörda, att bli lyssnade på. De 
menade att även om man i slutänden inte fick gehör för sina synpunkter och förslag så kändes 
det ändå bra att veta att ledningen har kollat av med dem och tagit hänsyn till alla delar i 
organisationen. Det skulle göra medarbetarna mer villiga att ge allt och bli mer effektiva. 
Integrationen innebär även att man inom företaget eller organisationen måste kontrollera och 
koordinera de olika delarna för att säkerställa kvaliteten på arbetet. En respondent beskrev det 
tydligt med att likna företaget med en pyramid där många gör fotarbetet och skickar vidare 
uppåt för att kvalitetssäkra. Ett annat sätt att verka för ökad integration på arbetsplatsen, med 
sammanhållning och en gemensam inriktning, är mentorskap som flera av respondenterna 
nämner som varianter av kompetensutveckling. Där får de som varit länge i organisationen 
och lärt sig dess kultur och, inriktning och mål, föra vidare dessa kunskaper till nya 
medarbetare.  
 
”L” står för Latency, strukturbevarande. Parsons talar om vikten av att alla medlemmar i ett 
system är villiga att inrätta sig i de roller som finns. (Cuff & Payne, 1979) I ett par svar från 
respondenterna är det tydligt att det är en del i systemet att inrätta sig i den hierarki som krävs 
för att systemet ska fungera. Många måste befinna sig i botten av pyramiden för att serva de i 
toppen. De flesta av respondenterna anser att deras kompetens tas tillvara och ses av chef och 
ledning. Däremot anser samtliga att deras kollegor inte vet vad de har för kompetens och de 
vet heller inte själva vad deras kollegor har för kompetens. 
 
Samtliga respondenter har nämnt utvecklingssamtal och plussamtal som det forum där de 
lyfter frågan om behov av utvecklingsinsatser och motiverar inför arbetsgivaren varför just 
han eller hon bör gå den kursen eller utbildningen. Utvecklingssamtal och plussamtal har det 
gemensamt att de är obligatoriska och återkommande och arbetsgivaren garanterar 
tystnadsplikt. Parsons (1951) skriver att man i syfte att utöva social kontroll upprättar olika 
system för att individen tryggt ska kunna ge uttryck för idéer och förslag.  
 
Som tidigare nämnts är det upp till arbetstagaren att se vilken kompetens som krävs eller 
saknas inom den efterfrågestyrda organisationen, det är dessutom upp till honom eller henne 
att sålla bland den information de både får och efterfrågar, för att se vad som är relevant för 
dem i deras arbete. Det viktiga är att kompetensen finns inom gruppen men det är samtidigt 
viktigt att hålla sig á jour med vad som händer inom den egna branschen så man får mer 
avancerade uppgifter och förflyttar sig uppåt i hierarkin eller kompetenstrappan. Parsons 
(1964) menar att en organisation inte bara har ett mål utan också en förändringsinriktning som 
sällan är tydligt definierad. Han menar att det blir ett tungt ansvar för individen att både 
prestera inom systemet och själv tolka sina skyldigheter inom och gentemot systemet.  
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I det dualistiska mönstret hittar man de olika rollerna som måste finnas i ett system och som 
fördelas och belönas efter kompetens. (Liljequist, 1999) Det bygger på att det finns en ojämlik 
arbetsfördelning som godtas av alla. I den så kallade kompetenstrappan eller i de 
utvecklingsnivåer som några av respondenterna nämner, framgår det klart att detta är ett fullt 
accepterat system där medarbetarna själva prickar in sig i trappan och får lön och 
kompetensutveckling utifrån den position de angett.  
 
Cuff och Payne (1979) skriver att strukturfunktionalismen visade på ett starkt elitistiskt 
tänkande. Detta skulle vara knutet till olika förväntningar som är knutna till olika roller. Detta 
återfinns i respondenternas svar om dels den accepterade hierarkin där många ska göra 
”fotarbetet” och skicka vidare uppåt för att kvalitetssäkra. Dels i uppfattningarna att man 
definitivt skulle söka sig vidare till en annan arbetsgivare om man hölls kvar på en lägre nivå 
och inte hade möjligheten att avancera på det befintliga företaget eller organisationen.  
 
Utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv är det ledningen som fattar beslut kring insatser 
för kompetensutveckling baserat på omvärldens krav på kvalifikation och kompetens. I 
intervjuerna framkom det motsatta, med ett undantag som jag kommer till senare i detta 
avsnitt. Respondenterna menade att det nästan alltid är upp till dem själva att se vilket deras 
behov av kompetensutveckling är och att ledningen förväntar sig att de ska hålla sig 
uppdaterade. Detta tror de beror på att chefer och ledning inte har samma 
utbildningsbakgrund som medarbetarna har. De direktiv som kan komma från ledningen är 
vilken kompetens som behövs internt, men att det sen är upp till respektive avdelning att se 
till att kompetensen finns i huset. I det undantagsfall jag nämnde tidigare pratade en 
respondent om att chefen alltid visste vilken kompetensutveckling medarbetarna hade fått i 
och med att all kompetensutveckling var efterfrågestyrd. Detta ligger helt i linje med Parsons 
antagande om att det är omgivningen som styr vilka satsningar som görs. (Rönnqvist, 2004) 
 
 
5.2 Kompetens måste tillämpas 
 
Glenn Hultman skriver i sin artikel ”Kulturer och det informella” (1996) om fall där 
utbildning och arbete inte har kunnat förenas. Hans antagande är att detta beror på att grunden 
för utbildningen ligger utanför arbetets kontext. Flera av respondenterna har talat om att det är 
upp till dem själva att kompetensutveckla sig. Beslutet ligger hos chefen, men det är de som 
ser behovet och söker upp lämplig utbildning. Detta kan vara en av orsakerna till att 
kompetensutveckling inte alltid tas tillvara, chefer och ledning kanske inte ser kopplingen 
mellan utbildningen och arbetsuppgifterna.  
 
De flesta av respondenterna kände att deras kompetens togs väl tillvara men däremot inte ny 
kompetens förvärvat genom kompetensutveckling. De ansåg att tillvaratagandet av 
kompetensen var avgörande för om de skulle stanna kvar på sin arbetsplats eller söka sig 
vidare till en ny arbetsgivare.  
 
För att inte kompetensutvecklingsinsatserna ska vara bortkastade, dels för att företaget eller 
organisationen inte tillvaratar den nya kompetensen, och dels för att medarbetarna kan tänka 
sig att söka sig till en ny arbetsgivare, måste arbetsgivaren hitta former för att synliggöra såväl 
ny som gammal kunskap och låta kunskapen och kompetensen komma till uttryck. 
Dilschmann och Bergs modell (1996) över det relativa kompetensbegreppet visar tydligt på 
detta. Kunskap, som jag tidigare talat om som inhämtandet av befintlig kunskap, krävs för att 
medarbetaren ska kunna tillämpa den i en viss situation. Praktiserandet av kunskap är i sin tur 
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nödvändigt för att man ska kunna göra sig nya erfarenheter och erfarenheterna genererar ny 
kunskap. Som en av respondenterna betonade ”alla erfarenheter man gör är 
kompetensutveckling”. Men som Dilschmann m.fl., (2000) skriver så kan man inte likställa 
kompetens med kunskap. Kunskapen måste lyftas fram och tillåtas användas för att kunna 
hävda kompetensutveckling. I annat fall kan kompetensutvecklingen betraktas som bortkastad 
ur ett företags- och organisationsperspektiv.   
 
 
5.3 Delaktighet för ökad effektivitet 
 
Delaktighet är inte bara att bli tillfrågad, det handlar också om att chefer och ledning ska ta 
åsikter och synpunkter i beaktande. Som flera av respondenterna sa så spelade det inte så stor 
roll om det blev som de hade föreslagit eller inte, huvudsaken var att de visste att ledningen 
tagit det de sagt i beaktande innan de fattat sina beslut. Då känner de sig sedda och blir mer 
benägna att arbeta efter ett beslut oavsett om de tycker det var ett bra eller dåligt beslut.  
 
Dilschmann m.fl., (2000) skriver däremot att alla inte kan vara med och påverka alla steg i en 
process samtidigt eftersom det skulle hindra processen att gå framåt. En av respondenterna 
uttryckte just det som ett problem. De har en så kallad platt organisation utan formella chefer, 
vilket skapar en frustration ibland så medarbetarna tycker att allt slussas ner på dem för 
beslut. En annan respondent tyckte också att informationen ibland blev lite för omfattande. 
Det tog tid att sålla bland den och avgöra vilken information som var relevant för dem själva. 
Respondenten ansåg att det var svårt i en stor organisation för ledningen att veta vad var och 
en gör, på en liten arbetsplats känner chefen alla och kan lättare rikta informationen.  
 
I mina intervjuer har det flera gånger framkommit att chefer och ledning har annan eller lägre 
formell utbildning än vad medarbetarna har. Antilla (1997) skriver att ledarskapet är mycket 
viktigt för kompetensförsörjningen. Han menar att det är ledningens ansvar att säkerställa att 
cheferna har rätt förutsättningar för att kunna arbeta på rätt sätt med kompetensförsörjningen. 
Han skriver också att det är viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och vilka 
förändringar som är önskvärda. I intervjuerna har respondenterna vid flera tillfällen nämnt att 
det är upp till dem själva att se till att de för in rätt kompetens i organisationen eller företaget, 
samt att det är svårt för ledningen att ställa specifika krav på kompetens då de inte själva har 
samma utbildning, vilket kan vara anledningen till att de lägger över beslutet på 
medarbetarna.  
 
 
5.4 Erfarenheter och personlig utveckling är kompetensutveckling 
 
Forskning har visat på att ju bättre kompetens man har i relation till sina arbetsuppgifter desto 
bättre möjligheter har man lyckats i sitt arbete. (Ohlsson, kommande) Många tror också att 
individens välbefinnande är viktigt för hur väl man lyckas i sitt arbete.  
 
Lärande på arbetsplatsen leder ofta till någon form av exempelvis intellektuell eller 
beteendemässig förändring. (Nilsson, 1996) En av respondenterna lyfte just den kopplingen, 
att man får en annan roll i arbetet och en annan personlighet beroende på vilken kompetens 
man har.  
 



22  

Kompetensutveckling bidrar nästan alltid med någon form av personlig utveckling. Även om 
det inte är i form av strukturerad utbildning så lär man hela tiden i sitt arbete och det upplevs 
som utvecklande för den egna individen.  
 
Antilla (1997) skriver om den synliga och den osynliga kompetensutvecklingen. Den osynliga 
är den som sker dagligen, ostrukturerad som någon av respondenterna säger. Det är till 
exempel erfarenhetsutbytet, mentorskapet och fikarasterna där medarbetarna träffas och lär av 
varandra, det informella. Den synliga kompetensutvecklingen är den strukturerade, den som 
de flesta tänker på när man säger kompetensutveckling, nämligen kurser, utbildningar, 
seminarier etc., sådant som företaget eller organisationen betalar pengar för. Detta var också 
hur respondenterna främst definierade kompetensutveckling, som något ordnat och avgränsat i 
tid.  
 
IVA och Nutek (2006) skriver i sin rapport att det livslånga lärandet till stor del är baserat på 
det informella lärandet, men att kunskaperna om detta är väldigt små än så länge. För att 
kunna synliggöra den ”osynliga” kompetensutvecklingen måste man först hitta verktyg för 
validering för att kunskap och erfarenheter som görs informellt ska kunna tas tillvara.  
 
 
 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Beslut om kompetensutvecklingsinsatser fattas huvudsakligen av medarbetarna själva. Det är 
de som ser behovet av kompetensutveckling hos sig själva och i arbetsgruppen. Sedan är det 
dock närmsta chefen som fattar det formella beslutet. I första hand är det vid 
utvecklingssamtalen som medarbetaren frågar chefen om möjligheten till 
kompetensutveckling samt motiverar behovet av insatsen.  
 
Respondenterna anser att delaktigheten spelar en stor roll för effektiviteten på arbetsplatsen. 
Det får dem att känna sig sedda av chefen och det är framförallt information som gör att de 
känner sig delaktiga. Det gör att de kan fatta adekvata beslut och de kan ligga i framkant och 
säkerställa företagets eller organisationens avancemang. Delaktigheten gör också att 
respondenterna ser sin del i helheten och blir därför mer benägna att göra ett bra jobb. Det är 
heller inte hela världen om ledningen fattar ett dåligt beslut om medarbetarna har fått vara 
med och lämna sina synpunkter. Har man däremot blivit lämnad utanför och inte blivit 
lyssnad till, minskar motivationen att göra sitt bästa för något man inte blivit involverad i.  
 
Respondenterna tyckte det var svårt att särskilja kompetensutveckling från personlig 
utveckling. De var eniga om att kompetensutveckling bidrog till personlig utveckling och vice 
versa. De ansåg också att det till stor del var samma sak, det som skiljde dem åt var 
användningsområdet. Att bli sedd i sin utveckling oavsett om den var kopplad till kompetens 
eller personlighet ökade motivationen till att göra ett bra arbete och därmed få mer avancerade 
arbetsuppgifter.  
 
Syftet med min studie var att belysa akademikers syn på hur kompetensutveckling bäst 
kommer till nytta på arbetsplatsen. Jag anser att jag har fått många intressanta och tänkvärda 
svar från mina respondenter. Jag ville se om det verkligen var så att kompetensutveckling togs 
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dåligt tillvara och att en massa kompetens gick till spillo. Det som har varit intressant för mig 
har varit att höra just akademikers syn på kompetensutveckling. Jag har i mitt arbete, från 
företagsledningsnivå och från studenter, fått höra att akademiker inte behöver 
kompetensutveckling eftersom de redan är färdigutbildade. Den åsikten delar inte mina 
respondenter. Däremot verkar det som att ju högre upp i hierarkin man befinner sig, desto 
lättare är det att själv påverka vilken kurs, utbildning, seminarium etc. man vill gå på, och att 
få utbildningen beviljad.  
 
Det jag tycker är intressant, främst efter att ha läst om strukturfunktionalismen, är 
respondenternas tydliga villighet att inrätta sig i ett system. Det verkar självklart, för de flesta 
av dem, att medarbetarna delas in på olika nivåer och att en nyanställd kan gå om dem i 
hierarkin om det är bäst för företaget. Det elitistiska tänkandet i Parsons teori, som senare har 
kritiserats för att befästa ojämlika samhällsförhållanden blir väldigt tydligt när man pratar om 
den stora basen som ska göra fotarbetet för att sedan skicka uppåt i hierarkin för 
kvalitetssäkring.  
 
I motsats till ovanstående stycke om det elitistiska tänkandet talar flera av respondenterna om 
hur viktigt det är med gruppens sammanlagda kompetens. Innan man skickar någon på kurs 
har man ett personalmöte eller dylikt, med någon form av kompetensinventering. Finns 
kompetensen i huset räcker det, om den inte finns beslutar gruppen om vem eller vilka som 
ska skaffa sig den kompetensen för att sedan kunna dela med sig till de andra. Det som är 
intressant är att det trots allt inte verkar som att de delar med sig till de andra när de väl 
kommer tillbaka. Och detta verkar också vara känt och accepterat bland medarbetarna. I 
Parsons fyra grundvillkor för ett överlevande system är nummer fyra ”Strukturbevarande och 
spänningsreducerande”. Det betyder att ett samhälle måste motivera medlemmarna att ta på 
sig de roller som finns. Respondenterna i den här studien menar att chefen känner till vad de 
har för kompetens och de har en bra relation till denne. Ovilligheten att dela med sig med sina 
kollegor beror kanske på att det finns för få roller att fördela i de allt mer slimmade 
organisationerna. 
 
Respondenterna säger att allt de lär sig är kompetensutveckling och att detta i sin tur leder till 
högre kompetens. De upplevde överlag att deras kompetens togs tillvara, men inte deras 
kompetensutveckling. Genomgående har respondenterna svarat att det skulle upplevas som 
mycket frustrerande, irriterande och skulle rent av vara en anledning att söka sig ett nytt 
arbete, om deras kompetens inte togs tillvara.  
 
Enligt Parsons ska det vara möjligt att koordinera och integrera handlingssfärerna ekonomi, 
politik och kultur för att få en fungerande systemvärld. (Cuff & Payne, 1979) För att tjäna 
pengar genom att vara konkurrensmässiga på marknaden behöver vi hålla oss à jour med vad 
som händer i vår bransch och gärna ligga i framkant. Ledningen förväntar sig att var och en 
av medarbetarna själva vidareutbildar sig och flaggar för när kompetensen saknas, och ju 
närmare chefen du befinner dig eller ju högre position du har kommer du ha mer att säga till 
om, mer inflytande över din egen situation. Men samtidigt kommer de indirekta signalerna om 
kompetensutvecklingsbehov från just ledningen som sällan har lika hög kompetens som 
medarbetarna har. Detta verkar vara en del av systemet eller företagskulturen, de anställda 
förväntas känna till behovet och vidta åtgärder för förändringar och utveckling, men för 
ordningens skull ska det vara uttalat från ledningen. Det blir ett sätt för ledningen att bibehålla 
en maktposition trots att den formella kompetensen är högre hos medarbetarna.  
Det har varit mycket intressant att använda sig av Parsons teori om strukturfunktionalismen. 
Parsons var ju i grunden sociolog och teorin belyser tydligast olika samhällsstrukturer. Att 
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tolka teorin utifrån ett utvecklingsperspektiv har varit en utmaning men också skapat ett 
intresse hos mig att se vad och hur vi lär oss och utvecklas, i relation till vilken kontext vi 
befinner oss i. 
 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
I min undersökning har jag använt mig av en kvalitativ metod med semi-strukturerade 
intervjuer. Jag anser att det var ett bra val då jag kunde använda mig av min förförståelse för 
att ställa följdfrågor eller få respondenterna att reflektera över exempelvis vissa begrepp och 
antaganden. Intervjuerna utvecklades till bra och öppna diskussioner som jag inte tror 
uppfattades av någon som styrda och hämmande.  
 
Följdfrågorna gjorde det möjligt att fördjupa diskussionen kring, för undersökningen, viktiga 
områden, men då dessa frågor per definition uppstår spontant har inte alla respondenter fått 
exakt samma frågor. Där kan man givetvis diskutera hur tillförlitligt resultatet är.  
 
Även om branschrepresentationen inte framgår explicit i resultatet anser jag att det på många 
sätt har bidragit till trovärdigheten i undersökningen. Nu vet jag att det resultat jag fick fram 
inte är på grund av att samtliga respondenter var till exempel hårfrisörer, vilket jag riskerade 
med det slumpmässiga urvalet jag planerade från början. Det har varit frestande, och skulle ha 
varit intressant, att presentera resultatet utifrån branscherna men då respondenterna kan känna 
till varandra hade jag möjligen riskerat deras konfidentialitet.  
 
Att hålla intervjuerna hemma hos respondenterna som de själva önskade tror jag var bra för 
att det skulle kännas så avslappnat som möjligt. Det bidrog också till att så många anmälde sig 
som deltagare till intervjuerna och att samtliga intervjuer genomfördes som planerat.  
 
Intervjuguiderna skickades, som tidigare nämnts, ut så sent som bara någon dag före 
intervjutillfällena. Det har jag i efterhand förstått var bra, då flera hade det underlaget i färskt 
minne och flera av respondenterna nämnde att de fick igång en tankeprocess kring ämnet.  
 
I efterhand tycker jag att undersökningen har genomförts på det sätt jag önskade och gett 
såväl väntade som oväntade resultat. Det jag skulle göra annorlunda om jag skulle göra det 
igen är att försöka hitta respondenter med samma spridning avseende ålder och bransch som 
jag gjort nu, men med mer geografisk spridning. Då skulle jag inte bli hämmad i 
resultatredovisningen utan skulle kunna jämföra branscherna sinsemellan. Beträffande det 
rent praktiska skulle jag vid en annan undersökning testa olika bandspelare och diktafoner för 
att underlätta vid utskrifterna och för att få bättre ljudkvalité. Jag tycker i övrigt att jag fått 
svar på mina frågor även om intresseområdet växte hela tiden och frågorna blev flera och 
flera. Det svåraste har varit att begränsa i både litteratur, resultat och analys. 
 
Jag försökte hålla mig till ordningen på frågorna under samtliga intervjuer för att 
respondenterna skulle lotsas in i forskningsområdet från samma håll. Det var tyvärr inte så lätt 
som jag hade trott då respondenterna själva gjorde kopplingar som förde dem till andra delar i 
min intervjumall, i en annan ordning än jag hade tänkt. Det gjorde att det blev en del 
upprepningar som jag inte tror hade någon direkt inverkan på resultatet, men som jag tror 
kunde uppfattas som något ostrukturerat.  
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Trots intentionerna att i största möjligaste mån bortse från min förförståelse ser jag nu i 
efterhand, när jag tittar på intervjumallen och resultatet av studien, att jag ändå har varit 
färgad av mina tidigare erfarenheter så till vida att jag hade väntat mig ett visst resultat av 
undersökningen. Det bidrog i och för sig till ett par oväntade resultat, som att alla inte vill 
kompetensutveckla sig och att det inte alltid är önskvärt att all kompetens tas tillvara. Men jag 
inser att jag hade kunnat utveckla dessa nya insikter mer om jag varit mer vidsynt i mina 
intervjuer.  
 
 
6.3 Slutsatser 
 
Besluten om kompetensutvecklingsinsatser fattas av närmsta chefen, oftast i 
utvecklingssamtal eller plussamtal. I denna studie visas det på en tendens att diskussionen om 
kompetensutvecklingsbehov först tas i personalgruppen för att sedan, om behov finns, lyfta 
frågan till chefen. Delaktighet, främst i form av information, anges som mycket viktigt för att 
medarbetarna ska känna sig motiverade att ge allt i arbetet. Att kompetensen nyttjas och 
synliggörs, uppger respondenterna i den här studien, är en mycket viktigt faktor för att de ska 
välja att stanna kvar på en arbetsplats eller inte. 
 
Cheferna och ledningen känner ofta till vad medarbetarna har för kompetens och vad de har 
gått för kurser och dylikt för att kompetensutveckla sig. Kollegorna känner däremot sällan till 
vilken kompetens de andra besitter.  
 
Företag och organisationer måste satsa mer på implementering av nya kunskaper på arbetet. I 
den här studien har det visat sig att ny kunskap genom kompetensutvecklingsinsatser tas 
tillvara mycket dåligt.  
 
Min sista slutsats är att det inte alltid är önskvärt att all kompetens tas tillvara. Ibland vill 
respondenterna känna att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ren rutin och av det känna 
drivkraften att gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter. De kan också känna en viss 
tillfredställelse i att de inte har riktigt tillräckligt med kompetens för sina arbetsuppgifter. Det 
blir en utmaning att behärska det man inte tidigare behärskat och efterhand kunna se att även 
detta blir till rutinarbete över tid. Det blir ett kvitto på att man utvecklas på arbetet.  
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det som skulle vara intressant att gå vidare med efter den här studien skulle vara att göra en 
branschjämförelse för att se om kompetens tas bättre eller sämre tillvara i olika branscher. Då 
kunde man också undersöka hur ofta personal skickas på kompetensutveckling och hur 
mycket pengar de olika branscherna avsätter för ändamålet.  
 
Det skulle också vara intressant att göra denna undersökning bland medarbetare som inte har 
en akademisk bakgrund. Då kunde man se om det finns en grund för antagandet att 
högutbildade har större möjligheter att vidareutbilda sig eller om det har med typen av arbete 
att göra. 
 
Till sist vore det mycket intressant att undersöka hur kompetensutvecklingssatsningar har 
förändrats över tid. Om de har ökat med möjligheterna till extern finansiering, som t.ex EU-
medel, eller om de har minskat i takt med att organisationerna blivit allt mer slimmade. 
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      Bilaga 1 

Informationsbrev 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Erika Berndt och skriver min C-uppsats i pedagogik på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Syftet med min studie är att belysa akademikers syn på hur kompetensutveckling 
bäst tas tillvara på arbetsplatsen.  
 
Ni har redan blivit kontaktad av mig personligen eller via telefon. Vi har överenskommit tid 
för intervju den  xxx  klockan     xxx     Ni bör avsätta cirka 1 timme inklusive information för 
intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in på en bandspelare. 
 
Ni kan känna er säker på att er identitet inte kommer att röjas i uppsatsen. Om ni så önskar 
kan ni få resultatet skickat till er via e-post. Som respondent har ni rätt att när som helst 
avbryta ert deltagande i undersökningen. 
 
Det material jag samlar in kommer enbart att användas för forskningsändamål, i första hand 
för ovan nämnda studie och sedan eventuellt vid en fördjupad studie på avancerad nivå 
(tidigare D-nivå). När dessa uppsatser är godkända förstörs materialet. Fram till dess har min 
handledare, min opponent och examinatorn rätt att ta del av materialet. 
 
Kursansvarig för Pedagogik C vid Mälardalens högskola vårterminen 2007 är Niclas 
Månsson, E-post: niclas.mansson@mdh.se 
 
 
Om ni har några frågor är ni välkommen att kontakta mig via telefon eller e-post. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Erika Berndt 
 
E-post: ebt07001@student.mdh.se 
Telefon: 070-253 27 03 eller 0159-135 59 
 
 
Min handledare på Mälardalens högskola: Dan Tedenljung 
E-post: dan.tedenljung@mdh.se 
 
   
 
 



 

       Bilaga 2 
      (Sida 1 av 2) 

Intervjumall 
 
 
Presentation av studien: 
 

� Syftet med intervjun och undersökningen 
� Etiska hänsynstaganden 
� Bandinspelning och anteckningar 
� Informationsbrevet 
 

Bakgrundsfrågor: 
 

� Inom vilken bransch jobbar du? 
� Vad har du för titel? 
� Hur länge har du varit anställd där? 
� Har du haft samma befattning hela tiden? 
� Vilken är din högsta akademiska utbildning? 
� Annan fortbildning, personalutbildning eller kompetensutveckling? 
� Har du på eget initiativ fortbildat dig, jobbrelaterat, på din fritid och finansierat det 

själv?  
 
Nuvarande arbetssituation: 
 

� Vad har du för arbetsuppgifter? 
� Ingick detta i din utbildning? 
� Stämmer dina arbetsuppgifter med din arbetsbeskrivning? 
� Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du började arbeta där? 
� Vad beror det på? 
� Känner du dig tillfreds med din jobbsituation? 
� Vad är det som gör att du känner dig tillfreds, alternativt vad skulle du vilja förändra? 
 

Kompetensutveckling: 
 

� Är det tydligt från ledningsnivå vilken kompetens som krävs för dina arbetsuppgifter? 
� Finns det olika kompetensnivåer på din arbetsplats? 

• Är kompetensutveckling i så fall ett sätt för dig att få nya mer 
kvalificerade/annorlunda arbetsuppgifter?  

• (Alt. Är kompetensutveckling  ett sätt att utvecklas inom tjänsten och inte ett 
sätt att gå vidare?) 

� Upplever du att du har arbetsuppgifter som motsvarar din kompetens? 
Om inte, har du möjlighet att påverka detta? 

� Vad innebär kompetensutveckling för dig? 
� Har du möjlighet att få kompetensutveckling om du så önskar? 
� Hur ofta har du den möjligheten i så fall? 
� Vad tror du att det skulle få för konsekvenser för dig att inte få göra det du vill och kan 

göra inom ramen för ditt arbete? 
 
 



 

      (Sida 2 av 2) 

Personlig utveckling: 
 

� Vad innebär personlig utveckling på arbetsplatsen för dig? 
� Hur tror du att det skulle påverka dig att ha utbildning som inte stämmer överens med 

arbetsuppgifterna? 
� Hur tror du att det skulle påverka dig att ha utbildning som överstiger kraven för 

arbetsuppgifterna? 
� Vilka för- och nackdelar ser du med skräddarsydda tjänster, utifrån ett 

utvecklingsperspektiv? 
 

Delaktighet: 
 

� Känner du att du har möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter? 
� Känner du att du har möjlighet att påverka din egen utveckling på arbetsplatsen?  
� Vad innebär delaktighet i företaget/organisationen för dig? 
� Tror du att delaktighet kan kopplas till effektivitet? 
� Hur uppfattar du beslutsfattandet kring eventuella kompetensutvecklingsinsatser? 
� Hur upplever du att din kompetens tillvaratas i ditt företag? 
� Hur upplever du att kompetensutvecklingen tillvaratas? 
 
Det var mina frågor, har du något du skulle vilja lägga till i ämnet? 

 
 

 


