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1. Inledning 
Under vår utbildning på Personal- och Arbetslivsprogrammet i Lund har ett intresse 
väckts hos oss att studera fenomenet kompetensutveckling närmare. Detta är ett ofta 
förekommande fenomen i dagens arbetsliv och som blivande personalvetare är chansen 
stor att vi i framtiden kommer att arbeta med kompetensutveckling i en eller annan 
form.  

 

Kompetensutvecklingens ökande popularitet kan sägas vara en följd av en föränderlig 
omvärld med teknologiska förändringar, ökad globalisering och flexibilitet. I och med 
dessa strukturella förändringar har arbetsmarknaden kommit att bli mer 
kunskapsbaserad och serviceinriktad än tjänstbaserad. Detta ställer höga krav på 
företagen och för att kunna konkurrera måste de vara så effektiva som möjligt, vilket 
medför ett krav på utveckling. Då personalen anses vara det största konkurrensmedlet 
företagen har och individens uppgifter på arbetet har förändrats till att bli mer 
självständiga, är det individerna som måste utvecklas. Detta sker ofta i form av 
kompetensutveckling. Genom kompetensutveckling av personal önskar företagen höja 
produktiviteten och därmed öka konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Även ur den 
enskilde individens synvinkel blir kompetensutveckling allt viktigare eftersom 
kunskapsmassan ständigt förändras och får kortare livslängd. Kontinuerlig utbildning 
blir viktigt för att individen skall kunna säkerställa sin plats på den alltmer ombytliga 
arbetsplatsen. (Agashae & Bratton, 2001; Boud & Garrick, 2001; Probst & Büchel, 
1997; Sandberg & Targama, 1998) Då allt mer tid spenderas på arbetsplatsen gör detta 
att individer lär mer på sitt arbete än någon annanstans och därför har arbetslivet blivit 
en av de viktigaste arenorna för utveckling och lärande (Agashae & Bratton, 2001). 

 

Trots att vikten av kompetensutveckling poängteras inom företagsvärlden är samtidigt 
forskningen på området bristfällig (Drejer, 2000; Ellström 1996; Ellström m fl, 1996; 
Söderström, 1981). Detta finner vi förvånande eftersom företagen satsar alltmer på 
kompetensutveckling, både i form av pengar och av tid. Då alltmer resurser satsas på 
kompetensutveckling anser vi det viktigt att vi som blivande personalvetare förstår vilka 
konsekvenser, positiva som negativa, kompetensutveckling kan få.  

1.1. Problemområde 
Det faktum att det saknas forskning kring kompetensutveckling bidrar till vårt intresse 
för att utforska området. I dagens arbetsliv anses kompetensutveckling vara lösningen 
på många företags problem och används i större eller mindre utsträckning av de flesta 
företag. Företag i allmänhet verkar förvänta sig att kompetensutveckling alltid ska 
resultera i betydande kompetensökning för företaget. Vi ställer oss frågan om det är 
rimligt av företagen att förvänta sig att återkommande utveckling alltid ska ge samma 
kompetensökning. För att närmare kunna studera kompetensutveckling i arbetslivet har 
vi i denna uppsats valt att studera ett företag som satsar på återkommande utveckling för 
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sin personal. Detta företag kommer i uppsatsen att vara anonymt och kommer i det 
följande betecknas som Företaget.  

1.1.1. Bakgrund till kompetensutvecklingen inom 
Företaget 

Företagets motiv till kompetensutvecklingen är de som nämnts i Inledningen och det 
önskade resultatet med satsningen är således att den på sikt skall ge ekonomisk 
avkastning. Även om personalen utvecklas ser Företaget att denna utveckling inte sker i 
den takt som önskas. Under de två slutförda omgångar under tre år som 
kompetensutvecklingen hittills har pågått har Företaget märkt en skillnad från starten till 
idag med avseende på utvecklingstakten (se figur nedan).   

 
KOMPETENSUTVECKLINGSKURVA  

Organisationens samlade komptetens 

 

 

 

 
Kompetens  

 
Kompetens  

 

 
 år 1         år 2                                     Tid  
Denna figur visar att organisationens samlade kompetens under år 1 ökade kraftigt, under år2 fortsatte 
kompetensen i Företaget att öka men inte lika kraftigt. (Efter figur utformad av Företaget.) 

 

Denna figur, som av Företaget benämns som kompetensutvecklingskurva, skall endast 
ses som en illustration av kompetensutvecklingstakten inom Företaget och den visar 
inget statistiskt samband mer än att kompetensutvecklingen tenderar att öka kraftigt i 
början för att sedan plana ut. P g a att Företaget benämner denna figur som 
kompetensutvecklingskurva kommer även vi i den fortsatta uppsatsen att benämna den 
så.  

 

Som grund för denna kompetensutvecklingskurva ligger de gap- analyser Företaget har 
gjort med sina medarbetare. Dessa gap- analyser innebär att medarbetarens faktiska 
kompetens sätts i relation till en utformad kompetensprofil som innefattar vilka 
kompetenser en tjänst skall inneha. Kompetensprofilen innefattar olika kompetenser så 
som exempelvis datakunskaper eller förmågan att framställa något i ord eller text. M h a 
skalor där siffrorna 1-5 symboliserar var medarbetaren uppfattas befinna sig när det 
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gäller de olika kompetenserna försöker man se var det finns gap mellan medarbetarens 
nuvarande kompetens och kompetensprofilen. Gap- analyserna baseras på en diskussion 
mellan medarbetare och chef angående medarbetarens kompetens. (För ytterligare 
beskrivning se 4.2.1. s. 25-26)  

 

Då det ligger i Företagets intresse att deras kompetensutveckling skall vara så gynnsam 
som möjligt var de intresserade av att vi skulle undersöka hur man inom Företaget kan 
bibehålla den ökning av kompetens som skedde under första året nästkommande år. Vi 
fick därför i uppdrag av Företaget att förklara kompetensutvecklingskurvan och hur man 
kan påverka den samt ge förslag på åtgärder. Detta ger oss nedanstående syfte. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera varför Företagets kompetensutvecklingskurva 
planar ut och hur denna kan påverkas.  

För att kunna förklara varför kurvan planar ut ämnar vi undersöka vad som kan påverka 
medarbetarens förmåga att tillägna sig kompetensutveckling. Detta leder oss fram till 
följande frågeställningar: 

-Vilka faktorer i arbetssituationen kan påverka medarbetarens förmåga att tillägna sig 
kompetensutveckling?  

-Vilka faktorer hos medarbetaren själv kan påverka hur denne tillägnar sig 
kompetensutveckling? 

-Vilka faktorer mellan arbetssituationen och medarbetaren kan påverka hur 
medarbetaren tillägnar sig kompetensutveckling? 

1.2.1. Avgränsning 
Forskning visar att synen på kompetensutveckling är olika beroende på kön eftersom 
organisationsstrukturer etc inte är könsneutrala. Även hur länge individen har arbetat 
inom ett företag har betydelse för dennes syn på kompetensutveckling. (Agashae & 
Bratton, 2001) Dessa faktorer är ingenting vi kommer att belysa då respektive faktor 
skulle kunna utgöra en undersökning i sig.    

1.3. Pedagogisk relevans 
Då vi ser utbildning som en process anser vi att vår uppsats har pedagogisk relevans. En 
pedagogisk process benämns som ”att kartlägga och analysera utbildningsbehov, att 
fastställa mål, att genomföra pedagogiska åtgärder samt att utvärdera resultat och 
effekter” (Söderström, 1981, s 35). Vi ställer oss bakom denna benämning av 
pedagogiska processer men har i denna uppsats valt att fokusera på resultat- och 
effektdelen av processen, dock inte i form av utvärdering utan genom en analys av vad 
som påverkar att kompetensutvecklingskurvan planar ut. 
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1.4. Begreppsförklaringar 
I denna uppsats förekommer olika begrepp och för att förhindra att missförstånd skall 
uppstå kommer vi att nedan definiera mer allmänna begrepp. Dessa begrepp kan ha 
många olika förklaringar men vi har valt följande: 

   

Kompetens: Kompetens är en människas förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta 
yttre krav i en specifik (aktuell eller framtida) situation. Kompetens är en kombination 
av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation. (Axelsson, 1997) 

 

Kompetensutveckling: Kompetensutveckling ses här som förändring av individens 
förståelse för arbetet (Sandberg & Targama, 1998). Begreppet kompetensutveckling i 
denna uppsats syftar på fenomenet i allmänhet, medan den bestämda formen 
kompetensutvecklingen syftar på Företagets samlade insatser för kompetensutveckling i 
synnerhet.  

 

Lärande: Medvetet eller omedvetet tillgodogörande av kunskap och/eller erfarenhet 
som ger ny insikt och/eller leder till förändrat handlande idag eller imorgon. Kunskap 
bör inte ses som en kvantitativ tillväxt av kunskap utan som en kvalitativ förändring i 
sättet att se på omvärlden. (Söderström, 1981) 

2. Teori 
Vi kommer i det följande först ge en presentation av vårt tillvägagångssätt när vi sökt 
och valt ut den litteratur som ligger till grund för de teorier som kommer att presenteras 
nedan. Vi har valt att ta med teorier om olika perspektiv på kompetensutveckling 
eftersom organisationer kan ha olika perspektiv på kompetensutveckling. Därefter 
presenteras teorier om vika faktorer i arbetssituationen, hos medarbetaren samt dem 
emellan som kan påverka hur medarbetaren tillägnar sig kompetensutveckling.   

2.1. Litteratururval och källkritik 
I denna kandidatuppsats har vi för att finna teoretiska källor sökt i sökmotorerna 
LOVISA och LIBRIS vid Lunds Universitet. Som ett komplement till de böcker vi 
sökte här, har vi även sökt vetenskapliga artiklar i ämnet på Elin@Lund. Genom att 
använda såväl böcker som tidningsartiklar har vi eftersträvat en mer mångfacetterad bild 
av ämnesområdet. Detta anser vi vara viktigt eftersom det i många av våra källor nämns 
att forskningen inom området ännu är ringa.  

 

De sökord vi har använt i LOVISA, LIBRIS och Elin@Lund är följande: Kompetens, 
Kompetensutveckling, Lärande, Lärande i organisationer, Individuellt lärande, Lärande 
i arbetet, Inlärningsteorier, Ledarskap, Grupprocesser, Motivation, Feedback, 
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Reflektion samt Handlingsutrymme. När vi sökte de teoretiska källorna sökte vi också 
på kombinationer och trunkeringar av dessa olika sökord samt deras engelska 
motsvarigheter. Vi har även sökt på vissa för oss sedan tidigare kända författare, vilka vi 
ansåg kunde ha teorier som skulle passa i denna uppsats, exempelvis Bandura, Maslow 
och Schön.   

 

Genom sökning på ovanstående ord fick vi främst fram källor med övergripande 
innehåll av vårt uppsatsämne. Med hjälp av dessa kunde vi sedan få fram mer specifika 
källor genom att studera de övergripande källornas referenser till de teorier vi ansåg 
relevanta. På detta sätt kunde vi också få tillgång till primärkällor och det är dessa vi i 
första hand har försökt använda. I de fall vi inte har kunnat få tillgång till primärkällorna 
har vi som kriterium haft att sekundärkällorna skall vara relativt nyskrivna, detta 
eftersom teorier inom det beteendevetenskapliga området ständigt förändras. Ytterligare 
kriterier var att källorna skulle vara av vetenskaplig karaktär samt att även deras 
referenser skulle ha vetenskaplig relevans. När det gäller artiklar har vi förutom ovan 
nämnda kriterier även tagit hänsyn till i vilken tidskrift de har publicerats, samtliga 
artiklar har vi funnit i välkända vetenskapliga tidskrifter.        

 

Vi anser att vi har antagit ett kritiskt förhållningssätt till våra källor på så sätt att vi, 
genom den omfattande litteraturmängd som framkom, har valt bort en betydande del av 
omfånget eftersom vi ansåg dessa källor vara irrelevanta för syftet och av undermålig 
vetenskaplig karaktär. Till de källor vi valt att behålla har vi haft ett kritiskt 
förhållningssätt på så sätt att vi valt bort sådana resonemang i litteraturen vi finner 
ofullständiga och omotiverade från författarens sida. Vi är medvetna om att de teorier vi 
slutligen har kommit att presentera är färgade av våra subjektiva värderingar, därför 
uppmanar vi läsaren av denna uppsats att själv anta ett kritiskt förhållningssätt till det vi 
kommer att presentera.   

2.2. Olika perspektiv på kompetensutveckling 

2.2.1. Tekniskt- rationellt perspektiv 
Utifrån ett tekniskt-rationellt perspektiv ses kompetensutveckling som en rationell, 
organiserad verksamhet där individen skall formas enligt företagets mål och intressen 
(Ellström, 1992). Detta sker genom att kunskap, färdigheter och attityder fylls på eller 
ersätts med nya (Dall’alba & Sandberg, 1996). Ofta präglas organisationer med ett 
tekniskt-rationellt tänkande av effektiva administrativa system för planering, 
beslutsfattande och utvärdering. Kompetensutveckling här är ofta utformad i en 
formulerad strategi som bygger på analyser av företagets kvalifikationskrav och 
utvecklingsbehov. Kompetensutveckling drivs främst av yttre kontextuella faktorer som 
teknologisk utveckling och marknadsförändringar, vilket medför att den främst avser 
specifika snarare än generella kvalifikationer. Skälet till att kompetensutveckling utförs 
är att den skall leda till ökad produktivitet och sätts i relation till kostnader i form av lön 
och produktionsbortfall. Det teknisk- rationella perspektivet är det vanligaste 
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förekommande synsättet gällande den roll kompetensutveckling har i en organisation. 
(Ellström, 1992)  

2.2.2. Humanistiskt perspektiv 
I motsats till det teknisk-rationella perspektivet ses kompetensutveckling ur det 
humanistiska perspektivet inte som en kostnad utan som en investering i organisationens 
mänskliga resurser. För att uppnå långsiktig effektivitet betonas nödvändigheten av en 
ömsesidig anpassning mellan organisationen och medarbetarna, där medarbetarnas 
behov av delaktighet, gemenskap och självförverkligande blir viktiga. (Ellström, 1992) 
Ju mer delaktiga individerna i organisationen är desto mer engagerade blir de, likaså är 
känslan av tillhörighet och identifikation viktigt för engagemanget. Om människorna i 
organisationen uppmuntras att fritt diskutera och komma med förslag, om konflikter 
värdesätts som ett sätt att få fram nya insikter och perspektiv på problem och om 
gemensamma problem bearbetas i samverkan kan arbetet förbättras. (Hall, 1990)  

 

Även problemlösning bland personalen blir en viktig förutsättning för att uppnå 
effektivitet i ett företag (Ellström, 1992). Att lösa problem genom nya tankesätt innebär 
exempelvis att kunna tolka den mängd information som florerar i dagens samhälle 
(Agashae & Bratton, 2001).  Kompetensutveckling bör enligt ett humanistiskt 
perspektiv ske i form av processinriktad utbildning där lärande ses som en aktiv, 
probleminriktad process baserad på att deltagarna undersöker och prövar lösningar på 
problem. Kvalifikationerna som eftersträvas i detta perspektiv blir på så sätt mer 
generella och kan tex handla om att skapa positiva attityder och ökad motivation. 
Kompetensutveckling planeras därför genom informella processer bla i form av 
planeringssamtal, snarare än formella behovsanalyser. (Ellström, 1992)  

2.3. Kompetensutveckling 

2.3.1. Planerade insatser för kompetensutveckling 
Kompetensutveckling kan vara av formell karaktär och innefattar då olika typer av 
planerad utbildning så som bl.a. kurser och studiebesök (Agashae & Bratton, 2001). 
Detta kan sägas vara en form av explicit lärprocess, vilken äger rum inom ramen för 
aktiviteter där instruktioner och anvisningar skall bidra till ett lärande (Sandberg & 
Targama, 1998).  

2.3.2. Lärande i arbetet 
Kompetensutveckling kan även vara av informell karaktär och är då oplanerad och 
uppstår genom erfarenheter i det vardagliga arbetet (Agashae & Bratton, 2001). Detta 
kan benämnas som en implicit lärprocess vilken innefattar lärande genom erfarenheter, 
iakttagelser och kommunikation (Sandberg & Targama, 1998). Ett exempel på informell 
kompetensutveckling kan vara när kollegor utbyter information med varandra om 
arbetsuppgifter och hur dessa skall lösas (Aronsson & Berglind, 1990). 
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2.4. Faktorer som påverkar kompetensutveckling 

2.4.1. Faktorer i arbetssituationen 
Arbetslivsrelaterat lärande är komplext och situationsbundet vilket gör att en stödjande 
och fungerande arbetssituation blir av vikt för att lärande skall komma till stånd 
(Agashae & Bratton, 2001). De faktorer, vi valt att fokusera på, i arbetssituationen som 
påverkar kompetensutveckling kan vara hur arbetsplatsen är utformad i fråga om 
målformulering, arbetsgrupp, ledarskap, feedback, tid till reflektion samt 
handlingsutrymme. Dessa faktorer har vi valt utifrån vår förförståelse av vad som är 
viktigt för kompetensutveckling samt utifrån det som framkom i det empiriska 
materialet. 

2.4.1.1. Vikten av mål 
Det som lärs i formell utbildning kan vara svårt att överföra i det praktiska arbetet och 
därför blir utformningen av arbetsplatsen viktig då denna i sig kan främja lärande, 
betydelsefullt här är exempelvis hur målen är formulerade (Ellström, 1992). Om 
företagens mål uppfylls i praktiken kan förklaras med espoused theory och theory in use 
(Probst & Büchel, 1997). 

Målformulering  

Klart formulerade mål antas vara av vikt för individens handlande och därmed också för 
möjligheterna att lära av detta handlande. Ofta är dock målen inom en organisation vaga 
och otydliga vilket kan ses som både ett hinder och en förutsättning för lärande 
beroende av perspektiv. Ur ett rationalistiskt perspektiv ses oklara mål som ett hinder 
för lärande eftersom mål följs av handling enligt modellen ”tänka-först-handla-sedan”. 
Om målen inte är tillräckligt tydliga sker inget handlande eftersom individen inte får 
tillräcklig kunskap via målen för att kunna utföra handlingen. Vaga mål ses istället ur ett 
icke-rationalistiskt perspektiv som en förutsättning för lärande eftersom målen inte 
anses kunna utvecklas före och oberoende av handlandet. Istället formas och omformas 
målen under själva handlandet beroende på omständigheter i situationen. Lärande ses 
här som en process där ”handla- först- och -tänka- sedan” blir gällande och sker när 
individen i efterhand reflekterar över handlandet och dess konsekvenser. (Ellström, 
1992; Sandberg & Targama, 1998)   

Espoused theory och Theory in use 

Även om ett företag har mer eller mindre formulerade klart mål kan det finnas en 
divergens mellan målen och de konkreta handlingar som utförs. Detta kan förklaras med 
hur företagets espoused theory skiljer sig från theory in use, d v s det finns en skillnad 
mellan företagets uttalade intentioner och faktiska aktiviteter. (Probst & Büchel, 1997) 
Det faktum att många medarbetare inte känner sig ha tid för exempelvis 
kompetensutveckling trots att de anser det vara viktigt, är ett exempel på hur espoused 
theory och theory in use skiljer sig åt. Ofta uppmuntrar ledningen 
kompetensutvecklingsaktiviteter men dessa aktiviteter är samtidigt inget som 
prioriteras. (Agashae & Bratton, 2001)  
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2.4.1.2. Arbetsgruppen 
Grupper inom en organisation kan vara antingen formella eller informella. En formell 
grupp är skapad till att vara en del av den formella organisationsstrukturen och utför 
sina arbetsuppgifter utifrån organisationens mål och policys. Olika typer av formella 
grupper är den funktionella gruppen och uppgiftsgruppen. Den funktionella gruppen 
består av individer som under en obestämd tid arbetar tillsammans med liknande 
uppgifter. Uppgiftsgruppen arbetar ofta i projekt under deadline med att uppfylla ett 
specifikt organisatoriskt mål. (Tosi & Mero, 2003) 

 

Den informella gruppen ligger utanför den organisatoriska strukturen men kan ändå ha 
en stor påverkan på organisationens prestation. De består ofta av människor med samma 
värderingar och intressen och medlemskapet är frivilligt. Dessa grupper uppstår utanför 
ledningens kontroll varför det blir viktigt för ledaren att förstå att dessa grupper finns. 
(Tosi & Mero, 2003) 

 

När en arbetsgrupp bildas har den olika steg av utveckling framför sig tills det att 
gruppen kan fungera optimalt. Dessa steg är forming, storming, norming och 
performing. Forming är det första steget på gruppens väg mot mognad och innebär att 
gruppen fokuserar på att organiseras. Här diskuteras vilka mål och vilka aktiviteter som 
skall utföras, vanligtvis utan att meningsskiljaktigheter uppkommer. Storming innebär 
att gruppen nu måste hantera olika problem som har med gruppens struktur och 
individernas roller att göra. Här skall även en ledare utses vilket kan ligga till grund för 
olika konflikter, dessa konflikter kan göra att en del grupper inte tar sig längre än till 
detta steg. Norming innebär att gruppen har lyckats lösa konflikterna på föregående steg 
och kan nu utveckla konsensus kring bl.a. mål och ledarskap. Här accepterar 
gruppmedlemmarna sina individuella roller samt de normer gruppen har utvecklat. 
Performing är det sista steget i gruppens mognadsutveckling och nu präglas gruppen av 
en acceptans för varandra. Gruppen är som mest effektiv i det sista steget i 
grupprocessen. (Tosi & Mero, 2003) 

2.4.1.3. Ledarskap 
Ledarskap kan ses som en process där ledaren influerar andra till att uppnå vissa mål 
(Agashae & Bratton, 2001) och kan definieras som: 

 
”..the process of influencing others to understand and agree about what needs to be done 
and how it can be done effectively, and the process of facilitating individual and 
collective efforts to accomplish the shared objectives.” (Yukl, 2003, s. 7) 

 

Ledarskapet kan ses ur olika perspektiv såsom exempelvis ledare-
medarbetareperspektivet. Ledarskapet sett ur ett ledare-medarbetareperspektiv innebär 
en fokusering på förhållandet mellan ledaren och en annan individ, oftast en 
medarbetare, och handlar till största delen om hur väl ledaren lyckas motivera och 
engagera medarbetaren. (Yukl, 2003) Ett väl fungerande förhållande mellan ledaren och 
medarbetaren kan medföra en avlastning för ledaren då denne litar på sina medarbetare 
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och slipper kontrollera dem (Sandberg & Targama, 1998). Extra viktigt med fungerande 
förhållanden mellan ledare och medarbetare är det för de ledare som har ont om tid 
eftersom medarbetaren då kan ta ett större ansvar för sina uppgifter. Ledaren måste dock 
lägga mer tid på att ge feedback och liknande för att förhållandet skall vara. Ofta skiljer 
sig ledarens förhållanden med olika medarbetare åt, vilket drabbar de som har ett 
svagare förhållande till ledaren mest. Det är inte nödvändigt att ledaren förhåller sig till 
alla medarbetare på samma sätt men det är viktigt att ledaren får alla att känna sig 
respekterade och värdefulla. (Yukl, 2003) Detta kan skapas genom dialog mellan ledare 
och medarbetare (Sandberg & Targama, 1998).    

 

Ledarens beteenden kan kategoriseras som antingen uppgiftsorienterade eller 
relationsorienterade. Uppgiftsorienterade beteenden innefattar bl.a. planering och 
samordning av uppgifter och personal. (Yukl, 2003) Viktiga aktiviteter i 
ledarskapsarbetet är även tidsprioritering, belöningssystem samt uppföljning och 
kontroll av viktiga inslag i arbetet (Sandberg & Targama, 1998). Relationsorienterade 
beteenden innebär istället att ledaren fungerar som stöd till personalen genom att visa 
förtroende och förståelse för medarbetaren samt hjälpa denne att utvecklas (Yukl, 
2003). Ledarens ansvar är således inte längre att enbart begränsa ansvar och inflytande 
och detaljreglera, istället skall ledaren också skapa delaktighet och handlingsfrihet 
(Sandberg & Targama, 1998). Både uppgiftsorienterade och relationsorienterade 
beteenden är viktiga hos en ledare på så sätt att uppgiftsorienterade beteenden skapar en 
bättre förståelse för olika rollers krav samt en mer effektiv användning av såväl resurser 
som personal, medan relationsorienterade beteenden kan resultera i högre 
arbetstillfredsställelse och grupparbete samt ett organisatoriskt engagemang hos 
medarbetaren. Relationsorienterade beteenden blir dock av större vikt då det handlar om 
att utveckla medarbetarens kompetens och möjliga karriäravancemang. Genom att 
exempelvis analysera medarbetarens prestation, ge konstruktiv feedback, komma med 
förslag på hur medarbetaren kan förbättra sig samt uppmuntra och stödja kan ledaren 
hjälpa till i medarbetarens utveckling. (Yukl, 2003) Därför blir det viktigt att ledaren 
kan presentera relevant information om en viss situation för medarbetaren (Sandberg & 
Targama, 1998). 

2.4.1.4. Feedback 
Feedback kan vara i form av inneboende (eng: intrinsic) och utifrån kommande (eng: 
extrinsic) feedback. Med inneboende feedback menas information som blir tillgänglig 
för individen genom att denne utför en uppgift. Utifrån kommande feedback innebär att 
informationen normalt sett inte är åtkomlig för individen utan måste tillföras av någon 
eller något utanför individen själv. Ett illustrativt exempel på inneboende feedback är 
hur en längdhoppare själv kan avgöra huruvida ansatsen, balansen i luften samt 
landningspositionen ger ett bra resultat eller inte. Då längdhopparen får information om 
sitt hopp via sin tränare eller genom att titta på videobandning av hoppet blir feedbacken 
på detta sätt utifrån kommande. (Patrick, 1992)  

2.4.1.5. Reflektion 
Vår kunskap är oftast implicit och finns inbyggd i våra handlingsmönster. Då individen 
reflekterar över sina handlingar kommer den implicita kunskapen upp till ytan och kan 
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på så sätt möjliggöras för eventuell kritik. Reflektion kan ses i form av reflection-in-
action samt reflection-on-action. Reflection-in-action innebär att individen under tiden 
handlingen utförs reflekterar över den medan reflection-on-action innebär att 
reflektionen sker efter det att handlingen slutförts och resultaten blivit kända. (Schön, 
1995)  

Reflektion i form av kritiskt tänkande kan ses som ett verktyg att underlätta individens 
lärande i arbetslivet och på så sätt förbättra organisationens prestation. Ofta finns det 
dock ingen tid för medarbetaren att reflektera och stödet från chefen till att göra detta 
kan vara bristfällig. Trots reflektionens betydelse för lärprocessen är det ofta en 
lågprioriterad aktivitet och ses som ickeproduktiv av både ledning och medarbetare. 
(Agashae & Bratton, 2001) 

2.4.1.6. Handlingsutrymme 
Organisationen måste ge individen det handlingsutrymme som behövs för att denne 
skall kunna använda kunskapen denne fått genom kompetensutveckling, i arbetet 
(Aronsson & Berglind, 1990; Lundmark, 1998). I vilken utsträckning individen har 
möjlighet att påverka beror på dennes utrymme att handla (Ellström, 1992). 
Handlingsutrymmet kan vara objektivt, d v s det individen kan göra i en organisation, 
och bero på organisatoriska faktorer så som individens status i organisationen, 
arbetsuppgifterna och ledarskap (Aronsson & Berglind, 1990; Lundmark, 1998). Det 
objektiva handlingsutrymmet sätter gränser för individens möjligheter att utnyttja och 
utveckla sin kompetens i arbetet (Ellström, 1992).   

 

För att kunna utvidga det objektiva handlingsutrymmet måste individen först analysera 
sitt subjektiva handlingsutrymme, vilket innefattar det individen upplever sig kunna 
göra (Ellström, 1992). Det subjektiva handlingsutrymmet påverkas av individuella 
faktorer som t ex initiativkraft (Aronsson & Berglind; 1990, Lundmark, 1998). Det 
objektiva och subjektiva handlingsutrymmet kan sammanfalla med varandra men 
individen kan också över- eller underskatta sitt objektiva handlingsutrymme (Ellström, 
1992).  

2.4.2. Faktorer hos individen 
I organisationen är det individen som lär, det är således individen som genomgår 
kompetensutveckling (Probst & Büchel, 1997). Förutom faktorer i arbetssituationen, 
som beskrivits ovan, finns det även olika individuella faktorer som påverkar individens 
tillägning av kompetensutveckling. Dessa faktorer kan vara många men vi har valt att 
fokusera på individuella behov, motivation samt sätt på vilka människor lär. Detta anser 
vi är faktorer som är tillämpbara för att förstå hur kompetensutvecklingskurvan 
utvecklas. 

2.4.2.1. Individuella behov 
Allt vi gör i det dagliga livet blir medel för att tillfredsställa olika mänskliga behov. 
Maslows (1970) behovstrappa är den första behovsteorin som ser behoven som ordnade 
i en hierarki. Hierarkin innebär att de behov som finns längst ner måste uppfyllas, dock 
inte helt och hållet, för att individen skall försöka uppnå de övre behoven. Underst i 
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behovstrappan ligger de fysiologiska behoven bestående av exempelvis hunger och 
törst. Nästa steg i behovstrappan består av trygghetsbehov så som fysisk och psykisk 
trygghet i form av en stabil miljö. Därefter följer behov av tillhörighet och kärlek och 
här känns behov av att få social samhörighet och kärleksfulla relationer. Behovet av 
självkänsla blir därefter nästa steg och överst i behovstrappan finner vi behovet av 
självförverkligande. (Maslow, 1970) 

2.4.2.2. Motivation 
För att individen skall bli tillfreds och motiverad av arbetet samtidigt som 
organisationen får effektivt arbete utfört krävs vissa förutsättningar. En förutsättning är 
att individen upplever arbetet som meningsfullt och uppnås genom att arbetet är 
varierande i fråga om färdigheter, att individens kompetens utmanas, att uppgiften är 
tydligt identifierad samt att arbetet är betydelsefullt för individen. (Axelsson, 1997; 
Ellström, 1992) En annan förutsättning är att individen känner sig personligen ansvarig 
för utfallet av arbetet. Någon form av autonomi, d v s någon frihet att planera hur 
arbetet skall utföras, krävs för att detta tillstånd skall uppnås av individen. (Axelsson, 
1997) Att individen har möjlighet att trovärdigt kunna bedöma resultatet av arbetet är 
också en förutsättning för att individen skall bli motiverad till arbetet och uppnås genom 
att individen får någon form av feedback så att denne kan utvärdera effektiviteten av sitt 
arbete (Axelsson, 1997; Ellström, 1992). 

Motivation genom förväntan  

Individers beteende kan påverkas av förväntningar från andra så väl som från individen 
själv. Pygmalioneffekten är en typ av självuppfyllande profetia och innebär att en person 
eller grupp agerar utifrån vilka förväntningar andra har på dem eller de förväntningar de 
har på sig själva. Exempelvis kan ökade förväntningar från chefen på en arbetsgrupp 
göra att denna grupp presterar bättre än en grupp där chefen inte har lika höga 
förväntningar. När medarbetaren presterar bra förstärks chefens förväntningar men 
också individens egna förväntningar och på så sätt blir individen motiverad och 
presterar högre via Galateaeffekten. Denna effekt inträffar när medarbetarna, alltså inte 
chefen, har ökat sina förväntningar på sig själva och dessa förväntningar infrias i högre 
prestationer. (Kierein & Gold, 2000)    

2.4.2.3. Sätt på vilka människor lär 
Lärande i ett inledande skede tenderar att ske snabbt för att sedan riskera att plana ut, 
denna utplaning uppstår om individen inte får möjlighet att praktisera det som lärts. 
Samtidigt måste möjligheterna att få praktisera det lärda öka ju mer individen lär sig. 
(Patrick, 1992)  

Att lära genom konsekvenser 

Thorndikes resonemang om ”Law of Effect” ligger till grund för en av de första 
inlärningskurvorna som har konstruerats. Denna effekt innebär att ett beteende inpräntas 
hos individen när det följs av en viss konsekvens. Kurvan i sin tur visar hur 
prestationsförbättringar inträffar allt mer sällan ju fler gånger en viss handling upprepas. 
Teorin om ”Operant Conditioning” bygger på ”Law of Effect” men utvecklar detta 
resonemang så till vida att det inte bara är processen av inpräntning av beteende som 
påverkar inlärningskurvan. Då vi hela tiden agerar i en miljö beror våra beteenden även 
på de konsekvenser beteendena skapar i miljön. Många av dessa konsekvenser är 
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förstärkande medan andra är bestraffande. Uppmuntran från chefen om ett bra jobb gör 
att individen jobbar ännu mer och detta är ett exempel på förstärkande konsekvenser 
vilket ger en ökning av beteendets frekvens. Bestraffning är motsatsen till förstärkning 
och innebär att ett beteende försvagas beroende på det resultat som beteendet medför. 
(Skinner, 1953) Bestraffning kan bla ske i form av undermålig prestationsutvärdering 
(Agashae & Bratton, 2001). Då ett beteende inte ger de konsekvenser som önskas avtar 
det och ersätts istället med beteenden som ger de önskade konsekvenserna (Skinner, 
1953).  

 

Om miljön förändras, förändras också våra beteenden (Skinner, 1953). Att en förändring 
i miljön kan ändra våra beteenden menar vi kan illustreras med Hawthorneeffekten. 
Denna effekt innebär att individer ändrar sitt beteende när förändringar i miljön införs, 
inte p g a dessa i sig utan dels p g a att de vill leva upp till förväntningarna personen 
som inför förändringarna har, dels p g a uppmärksamheten som riktas mot dem. 
(Smither, 1997)   

Att lära genom observation  

Förutom att lära genom konsekvenser kan individen också lära genom observation av 
“modeller”, d v s personer som anses viktiga av individen. Genom observation skapar 
individen regler för beteende och dessa regler används sedan i framtida situationer som 
en guide till hur individen kan bete sig utan några negativa konsekvenser. Alltså beror 
individens beteende i en situation dels på lärda regler genom observation, dels på en 
bedömning av konsekvenserna av beteendet. Individen lär sig vilka situationer som är 
viktiga, vilka stimuli som gör att denna situation uppkommer samt vilka beteenden som 
kommer att ge negativa eller positiva konsekvenser. (Bandura, 1986) 

2.5. Lärande som respons på erfarenheter 
Lärande kan ses som någon form av respons individen gör på en erfarenhet (Jarvis, 
1992). Olika faktorer som påverkar kompetensutveckling i arbetssituationen kan sägas 
leda till att individen gör olika erfarenheter. Huruvida individen lär av dessa 
erfarenheter blir samtidigt avhängigt individuella faktorer så som individens behov, 
motivation samt på vilket sätt lärandet kommer till stånd. Att ett lärande kommer till 
stånd ser vi således som någonting som är beroende av både arbetssituationen och 
medarbetaren själv.    

 

Lärande som respons på erfarenheter kan delas in i tre undergrupper; icke-lärande, icke- 
reflektivt lärande samt reflektivt lärande, varav de två sistnämnda kommer att 
presenteras nedan då de innebär att ett lärande faktiskt äger rum. (Jarvis, 1992)      

 

Ett icke- reflektivt lärande är den form av lärande som traditionellt ses som den rätta. 
Detta lärande innehåller inget reflektivt tänkande utan är en form av social 
reproduktion. (Jarvis, 1992) Genom planerad utbildning så som t ex kurser kan ett icke- 
reflektivt lärande komma till stånd eftersom kunskap och färdigheter fylls på utan ett 
ifrågasättande från individen (Agashae & Bratton, 2001; Ellström, 1992). Det icke- 
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reflektiva lärande kan i sin tur delas upp i tre olika typer av lärande, preconsious 
learning, skills learning och memorization. Preconsious learning är ett lärande som 
individen inte är medveten om men kan komma ihåg om någon frågar denne om just 
det. Skills learning uppstår genom exempelvis praktisk övning för att klara av ett 
manuellt yrke så som att arbeta vid ett löpande band. Detta lärande sker genom 
imitation eller observation av någon annans beteende. Memorization innebär att 
individen memorerar allt denne läser eller får berättat för sig. Även beteenden som ger 
önskvärda konsekvenser kan ge upphov till memorization då individen lär sig detta 
beteende och använder det som en basis för framtida beteende. (Jarvis, 1992) Denna 
memorering av beteende kan liknas vid Operant conditioning och Observation 
(2.4.2.3.).  

 

Reflektivt lärande innebär att individen lär genom att reflektera över den gjorda 
erfarenheten (Jarvis, 1992). Då denna reflektion görs i efterhand kan denna liknas vid 
reflection- on- action (2.4.1.5.). Olika former av reflektivt lärande kan vara reflective 
skills learning och experiental learning. Reflective skills learning innebär att individen 
”tänker på stående fot”, d v s att under tiden individen responderar på en erfarenhet så 
lärs någon ny färdighet. (Jarvis, 1992) Detta kan liknas vid resonemanget kring 
reflection- in- action, vilket innebär att individen under tiden handlingen utförs 
reflekterar över den (2.4.1.5.). Experiental learning innebär att teorier testas i 
verkligheten och leder till kunskap om den sociala verkligheten (Jarvis, 1992).  

 

Ju mer bekant en handling blir desto mindre behov har individen av att lära från den 
(Jarvis, 1992). Detta kan sägas vara en naturlig del i mänskligt handlande då individens 
prestationsförbättringar (lärande) till följd av handlingar tenderar att avta ju fler gånger 
en viss handling upprepas (2.4.2.3.).  

2.6.  Utveckling av kompetens som förändring 
av förståelse 

Strukturella förändringar på arbetsmarknaden har inneburit att marknaden blivit mer 
kunskapsbaserad än tjänstbaserad (1.). Detta har i sin tur medfört att individens 
uppgifter på arbetet förändrats till att bli mer självständiga samt mer meningsfulla för 
individen. Företagen blir således beroende av personalens förståelse för 
arbetsuppgifterna samt för den verklighet de agerar inom. Individens handlingar 
bestäms inte i första hand av vilka instruktioner denne har fått utan av individens sätt att 
tolka eller förstå olika situationer i arbetet. För att kunna utveckla individens kompetens 
måste det därför först och främst finnas en förståelse för vad kompetens är. (Sandberg & 
Targama, 1998) 

2.6.1. Att förstå kompetens 
Kompetensbegreppet innefattar inte bara en individs kunskaper och färdigheter utan 
även relationen mellan människa och arbete. Kompetens i arbetet blir då inte individens 
alla kunskaper och färdigheter utan de kunskaper och färdigheter som visar sig i själva 
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arbetsutförandet. Kompetens är hur individen förstår en situation eller uppgift men 
förståelse är inget som kommer av sig själv utan är beroende av individens tidigare 
erfarenheter vilket påverkar hur individen tolkar verkligheten. Lärande i arbete är starkt 
relaterat till kompetens eftersom lärande handlar om utveckling och upprätthållande av 
kompetens. (Sandberg & Targama, 1998) 

2.6.2. Lärande som förändring av förståelse  
Då kompetens innebär individens förståelse för arbetet och lärande handlar om 
utveckling och upprätthållning av kompetens, måste individen först få en förståelse för 
situationen innan kunskaper och färdigheter kan komma till användning. För att ett 
lärande sedan skall komma till stånd måste individens förståelse av arbetet förändras på 
ett eller ett annat sätt. (Sandberg & Targama, 1998) (se definition av lärande under 
rubrik 1.4.) 

 

Den största förutsättningen för att skapa lärande genom förändring av förståelse är 
reflektion (2.4.1.5.). Genom reflektion över individens sätt att förstå sitt arbete blir det 
möjligt att medvetandegöra förståelsen av arbetet. Att bli medveten om sin egen 
förståelse av arbetet är en förutsättning för att individen skall kunna börja förstå arbetet 
på ett kvalitativt annorlunda sätt. I själva utförandet av arbetet är individen inte 
medveten om sin förståelse av arbetet eftersom uppmärksamheten då riktas mot detta 
och inte mot individen själv. Det är först då individen stannar upp och reflekterar som 
det blir möjligt att medvetandegöra förståelsen för arbetet. Enligt detta resonemang 
uppkommer förståelse således genom reflection- on- action och inte genom reflection- 
in- action. (Sandberg & Targama, 1998) 

2.6.3. Förändring av förståelse - anpassning eller 
utveckling? 

Om grunden för kompetens är individens förståelse av sitt arbete är denna förståelse 
också grunden för lärande i arbetslivet. En förändrad förståelse av arbetet blir därför en 
förutsättning för att ett förändrat lärande som resulterar i en kvalitativt annorlunda 
kompetens skall komma till stånd. (Sandberg & Targama, 1998) 

 

Kompetens ur ett anpassningsperspektiv innebär de förmågor hos individen som leder 
till utförande av givna uppgifter och metoder som inte är definierade av individen själv. 
Det blir således fråga om att individen skall kunna utföra givna arbetsuppgifter så 
effektivt som möjligt, vilket kan ske genom en anpassning till rådande förhållanden. Ett 
anpassningsinriktat lärande innebär att individen tar till sig kunskaper, löser problem 
och lär sig handla i relation till en kontext där uppgifter, mål och andra förutsättningar 
är givna. Tydliga mål (2.4.1.1.) blir således en viktig förutsättning för 
anpassningsinriktat lärande och det är inte möjligt eller önskvärt för den lärande 
individen att ifrågasätta, kritiskt analysera och eventuellt försöka förändra situationen. 
(Ellström, 1992) Detta är den vanligaste formen av lärande och äger alltså rum inom 
ramen för individens befintliga förståelse av arbetet (Sandberg & Targama, 1998). 
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Kompetens ur ett utvecklingsperspektiv innebär att individen förmår påverka och 
förändra sina arbetsvillkor. Ett utvecklingsinriktat lärande innebär att individen har ett 
ifrågasättande och prövande förhållningssätt till uppgifter, mål och andra 
förutsättningar. Individen lär sig inte enbart vissa sätt att handla, istället är 
huvudpoängen att individen ska lära sig att identifiera och definiera situationen, 
uppgiften eller problemet. Det utvecklingsinriktade lärandet förutsätter att individen, 
enskilt eller kollektivt, kritiskt analyserar och vid behov förändrar sina livs- eller 
arbetsvillkor, d v s lärandet förutsätter ett överskridande av det utrymme individen har 
att handla i en situation. (Ellström, 1992) Uppgifter och situationer i arbetslivet är sällan 
givna och kan tolkas på olika sätt. Ju mer komplex uppgiften eller situationen är, ju 
större utrymme ges det för olika möjligheter att förstå den. Att kunna förstå samma 
arbete på ett annorlunda sätt blir en högre form av lärande än det anpassningsinriktade. 
(Sandberg & Targama, 1998) 
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2.7. En modell för sammanfattning av teorin 
För att kunna få en överblick över den teori som presenterats har följande modell 
utvecklats. Denna modell kommer även att ligga till grund för analysen. 
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3.Metod 

3.1. Utgångspunkter 

3.1.1. Kvalitativ studie 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i Företagets kompetensutvecklingskurva. Denna 
kompetensutvecklingskurva bygger på gap- analyser vilka i sin tur baseras på 
uppfattningar om medarbetarnas kompetens och hur denna har förändrats under två 
avslutade omgångar med kompetensutveckling. (1.1.1.) Då kurvan således bygger på 
diskussioner chef och medarbetare emellan och vad de anser om medarbetarens 
kompetens menar vi att kurvan kan ses som en bild för ett kvalitativt förfaringssätt 
gällande hur Företaget symboliserar den samlade kompetensen inom Företaget. Vi 
menar att en kompetensökning hos individen som en följd av lärande är något kvalitativt 
eftersom det innebär en förändring av individens förståelse (se definition av lärande 
under rubrik 1.4.). Tillsammans med att denna uppsats ämnar studera varför 
kompetensutvecklingskurvan planar ut och hur denna kan påverkas anser vi att 
problemområdet kräver en kvalitativ metod. När forskaren önskar söka svar på varför 
ett visst fenomen vid en viss tid uppstår och vad detta betyder för individen bör en 
kvalitativ metod användas (Neuman, 1999). Kunskap om vad som påverkar kurvan 
önskar vi få genom att erhålla förståelse för hur kompetensutvecklingens deltagare 
upplever den sociala verklighet som kompetensutvecklingen utgör. Deltagarnas 
upplevelse av den sociala verkligheten anser vi vara essentiellt för att i slutet av 
uppsatsen kunna komma med möjliga åtgärdsförslag för att förhindra 
kompetensutvecklingskurvans utplaning.  

 

En annan anledning till valet av kvalitativ metod är att denna metod lämpar sig bäst i ett 
samhälle som präglas av instabilitet. I ett instabilt samhälle där rutiner rubbas och det 
välkända ställs på kant, blir det svårt att genom regelverk och generaliseringar söka ge 
en förståelse av samhälleliga fenomen. Istället fungerar en kvalitativ metod med dess 
inriktning och fokusering på tolkning som ett mer fördelaktigt alternativ. (Starrin & 
Svensson, 1994) Den enhet inom Företaget vi studerar i denna uppsats anser vi påverkas 
av den föränderliga omvärld som dagens arbetsliv innebär. Kravet på ständigt förnyad 
kompetens som ett konkurrensmedel bidrar till betydelsen av kompetensutveckling för 
personalen. Genom kompetensutveckling kan en organisation sägas vara i ständig 
förändring och därför anser vi att en kvalitativ metod är att föredra.   

 

Vi ser kompetensutvecklingskurvan inom Företaget som en process, då utvecklingen 
inom Företaget sker över tid, vilket ytterligare bidrar till valet av kvalitativ metod. 
Processer i den sociala verkligheten innebär faktorer som hur skeenden och mönster 
utvecklas över tid och därför har kvalitativa undersökningar ofta starkt fokus på 
förändring och utveckling (Bryman, 2002).   
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3.2. Genomförande  

3.2.1. Urval av företag, undersökningsenhet och 
intervjupersoner 

Vårt kriterium när vi valde ut företaget vi skulle studera var att det skulle ha någon form 
av kompetensutveckling samt att de skulle vara intresserade av att vi studerade denna. 
Vi fann ett företag m h a en kurskamrat och anordnade ett möte med chefen för 
Företaget samt en representant för personalavdelningen. På detta möte gavs förslag på 
olika problem att undersöka varpå vi blev intresserade av Företagets utplanande 
kompetensutvecklingskurva. Det gavs även förslag på en enhet inom Företaget som 
kunde verka som studieobjekt för detta ändamål. Denna enhet ansågs vara positiv och 
engagerad i kompetensutvecklingen och detta gjorde att våra kontaktpersoner fann 
enheten lämplig för oss att undersöka eftersom personalen där skulle vara villiga att 
hjälpa oss. Vårt kriterium för enheten var att alla på enheten skulle ha genomgått 
kompetensutvecklingen.   

 

Vi ansåg att sju till åtta intervjupersoner (IP) vore ett rimligt antal att intervjua, detta för 
att få så fylliga data som möjligt. Efter en bakgrundsintervju med chefen för enheten 
hjälpte denne oss att komma i kontakt med tre IP. De resterande två intervjuerna fick vi 
genom att vår kurskamrat tog kontakt med personerna i fråga. De personer som valdes 
ut, valdes ut p g a att de hade tid. Dock hade vi som kriterier att IP skulle ha varit med 
om kompetensutvecklingen från första början, arbetat inom enheten under denna tid och 
inte anställts efter det att kompetensutvecklingen startats. Dessutom skulle IP i största 
möjliga mån representera olika arbetsgrupper och arbetsroller inom enheten. Dessa 
urvalskriterier uppfylldes av alla IP. När vi hade genomfört fem intervjuer ansåg vi detta 
vara nog då materialet var tillräckligt utförligt för att kunna analyseras samtidigt som vi 
inte ansåg oss ha tid att genomföra fler intervjuer. 

3.2.2. Utformning av intervjuguide - en process med 
konsekvenser 

Intervjuguiden i den kvalitativa intervjun skall fungera som en manual där inga 
specifika frågor utan endast teman är nedskrivna. Dessa teman bör vara så pass allmänt 
formulerade att de ger utrymme för andra svar än de forskaren förväntar sig. Det gäller 
att teman är ordnade i en förhållandevis logisk ordning så att samtalet flyter bra. 
Dessutom bör forskaren använda ett för IP begripligt språk och inte använda sig av 
facktermer samt undvika ledande frågor. (Bryman, 2002) Vi ser utformningen av vår 
intervjuguide som en process som har gått från väldigt specifika frågor till mer 
övergripande teman. Anledningen till att vår första version av en intervjuguide blev så 
specifik tror vi beror på att vi från början länge befann oss i kvantitativa tankegångar på 
så sätt att vi i studien ville söka samband och generaliseringar m h a statistik. När vi 
sedan bestämde oss för att genomföra en kvalitativ studie kan vi, i efterhand, se att vi 
fortfarande hade ett kvantitativt tankesätt vilket resulterade i en mycket specifik 
intervjuguide. Vi insåg att det för att kunna genomföra en kvalitativ studie krävdes en 
mer öppen intervjuguide och utformade en sådan. Vi anser denna process vara värdefull 
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för vårt fortsatta uppsatsarbete då vi tack vare vår specifika intervjuguide lättare kunde 
utforma en mer öppen sådan. Vidare har denna process inneburit en omställning i vårt 
vetenskapliga förfarande i form av att vi har gått från en deduktiv ansats till en mer 
abduktiv. I den mer öppna intervjuguiden gavs möjlighet för oss att få tillgång till sådan 
information som vi inte förväntat oss till skillnad mot den specifika intervjuguiden som 
helt och hållet byggde på teori. Det sistnämnda tror vi skulle ha inneburit att vi endast 
skulle ha fått tillgång till sådan information som skulle bekräfta vårt teorikapitel. Nu 
fick vi under de tre första intervjuerna information vi inte förväntat oss. Detta gjorde att 
vi inför de resterande två omarbetade intervjuguiden så att vi kunde få mer djupgående 
information om det IP tyckte var relevant. (För intervjuguide se bilagor) 

3.2.3. Den kvalitativa intervjun 
Inom kvalitativ forskning är intervju den mest använda datainsamlingsmetoden, detta 
eftersom den rymmer en hög grad av flexibilitet. Denna flexibilitet kommer sig av att 
intervjuerna är mindre strukturerade inom kvalitativ forskning än inom kvantitativ. 
(Bryman, 2002) Den kvalitativa intervjun med dess svaga struktur möjliggör att 
intervjun rör sig i olika riktningar, vilket ger kunskap om det intervjupersonen (IP) 
upplever vara intressant och relevant (Alvesson, 1999; Bryman, 2002; Holme & 
Solvang, 1991).  

 

Det finns två typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semi- strukturerade. Den 
ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal där forskaren till sin hjälp 
endast har ett PM med teman som skall behandlas. Vid den semi- strukturerade 
intervjun använder forskaren en mer detaljerad intervjuguide med mer specifika teman 
som skall beröras. (Bryman, 2002) Vi kom att genomföra semi- strukturerade intervjuer 
eftersom vi innan intervjuerna genomfördes studerade de teorier som fanns inom 
området och utformade en intervjuguide efter dessa. Vi fick dock söka ytterligare 
litteratur efter det att intervjuerna genomförts då vi fick fram sådant vi inte förväntat 
oss. En annan faktor som spelade roll i vårt val av den semi- strukturerade intervjun är 
att vi är ovana som intervjuare och kände oss säkrare med en intervjuguide av mer semi- 
strukturerad karaktär. Konsekvenser av att vi valde en semi- strukturerad intervju kan 
vara att vi som intervjuare i viss mån ändå styrde vart intervjun skulle hamna. Detta 
försökte vi undvika genom att medvetet låta det bli långa pauser för att vi skulle bli 
säkra på att IP hade uttömt ämnet innan vi ställde nästa fråga. En konsekvens av att vi 
hade vår semi- strukturerade intervju nedskriven på papper kan vara att IP såg detta 
papper och väntade på att vi skulle ställa frågorna. Då vi inte gjorde detta direkt när IP 
slutat prata gavs utrymme för IP att fortsätta sina resonemang. Vi upplevde att IP var 
ovana vid att bli intervjuade då en osäkerhet kunde skönjas genom att de emellanåt blev 
tystlåtna. Att vi då genomförde en semi- strukturerad intervju ser vi som positivt 
eftersom vi kunde fortsätta med nästa tema och inte behövde invänta att IP skulle 
påbörja nya resonemang utifrån vad denne ansåg relevant att diskutera.   

 

Genom bakgrundsintervjun med chefen för enheten fick vi bakgrundsinformation om 
Företaget och dess kompetensutveckling. På så sätt fick vi information om enhetens 
uppbyggnad och hur enheten arbetade med kompetensutveckling, något vi finner 
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relevant för att vi som forskare skall få en viss förförståelse för enheten. Denna intervju 
hjälpte oss när vi skulle utforma vår intervjuguide (Se bilagor). 

 

Inför de tre intervjuer chefen ordnade kontaktade vi respondenterna via mail för att 
bestämma tid för intervju. I detta mail presenterade vi oss själva, vår studie och vad vi i 
stora drag ville prata om. Vi fick även bekräftat om det gick bra att vi spelade in 
intervjuerna på kassettband. Vi hade dock inte möjlighet att i förväg kontakta de två 
respondenter vår kurskamrat ordnade åt oss eftersom vi skulle intervjua dem redan 
dagen efter det att intervjutiden bokades. Intervjuerna genomförde vi på Företaget i 
konferensrum där vi kunde sitta ostörda. Det faktum att intervjuerna genomfördes i en 
för respondenterna välkänd miljö kan ha gjort att de kände sig tryggare i 
intervjusituationen. Denna trygghet kan ha påverkats negativt av att vi var två 
intervjuare medan respondenterna var ensamma. Intervjun kan också ha påverkats av att 
den spelades in på band, men under de tre första intervjuerna tror vi inte att denna 
påverkan (om denna överhuvudtaget fanns) blev lika stor som under de sista två. Detta 
eftersom dessa tre respondenter var förberedda på att intervjun kom att spelas in på 
band.  

3.2.4. Bearbetning av data 
Bearbetning av data sker i olika steg. Det är viktigt att påbörja kodningen tidigt och 
spelas intervjuerna in på band bör dessa skrivas ut så fort som möjligt efter att de 
genomförts. Intervjuutskrifterna bör sedan läsas igenom flera gånger för att först få en 
överblick över dem och sedan kunna notera nyckelord och dylikt i marginalen. Dessa 
nyckelord kan sedan kategoriseras och relateras till existerande teorier inom 
ämnesområdet. (Bryman, 2002) Nämnda steg i bearbetningsprocessen anser vi oss ha 
följt då vi först skrev ut intervjuerna efter hand som de utfördes. Intervjuutskrifterna 
anser vi har varit till stor hjälp då vi har kunnat gå tillbaka till intervjuerna under 
bearbetningens gång. Genom att läsa igenom intervjuutskrifterna har vi försökt urskilja 
olika begrepp från varandra och för att få en bättre helhetsbild över begreppen skrev vi 
ner dessa på lappar. Lapparna lades i olika högar som sedan kom att bilda olika 
kategorier. Dessa kategorier kom sedan att slås ihop till teman, vilka kom att ligga till 
grund för empiriredovisningen.  

3.3. Kvalitet 
I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att kunna avgöra kvaliteten på 
undersökningar och studier (Starrin & Svensson, 1994). M h a nedanstående 
resonemang angående uppsatsens kvalitet vill vi ge läsaren en möjlighet att bedöma 
huruvida resultaten vi presenterar är godtagbara. Detta ämnar vi göra genom att ta upp 
kvalitetsaspekter så som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, äkthet samt 
intervjuareffekten.  

 

Tillförlitlighet innebär att läsaren skall kunna avgöra huruvida forskaren gör en 
trovärdig beskrivning av det undersökta fenomenet. Detta görs genom att se hur 
forskaren har följt de regler som gäller i vetenskapliga sammanhang. 
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Respondentvalidering är ett sätt att uppnå tillförlitlighet och innebär att forskaren 
genom att få IP:s åsikter på det utskrivna empiriska materialet vill få bekräftat att 
forskaren har uppfattat IP rätt. Triangulering är ett annat sätt att uppnå tillförlitlighet. 
Detta innebär att forskaren använder sig av mer än en metod eller datakälla i sin 
undersökning samt olika perspektiv på det undersökta fenomenet. (Bryman, 2002) Vi 
har inte haft möjlighet att respondentvalidera våra resultat p g a tidsbrist. Detta har gjort 
att vi under intervjuerna eftersträvat klarhet i svaren så att eventuella missförstånd skall 
kunna undvikas så långt som möjligt.  En visst mått av triangulering har förekommit då 
vi genom intervjuer med både chef och medarbetare har fått tillgång till olika perspektiv 
på kompetensutvecklingen. Detta anser vi skulle kunna höja tillförlitligheten i denna 
uppsats. 

 

För att i kvalitativa studier kunna uppnå överförbarhet är det av största vikt att 
empirikapitlet innehåller en så fyllig beskrivning av det empiriska materialet som 
möjligt. Detta för att läsaren skall kunna avgöra om undersökningens resultat kan 
överföras till andra miljöer eller till samma miljö vid en annan tidpunkt. (Bryman, 2002; 
Starrin & Svensson, 1994) I vårt fall är det av intresse för Företaget att försöka överföra 
resultaten till andra enheter än den undersökta, detta eftersom 
kompetensutvecklingskurvan visar på hela Företagets kompetensökning. Då vi inte har 
någon kunskap om de andra enheterna är överförbarheten inget vi kan avgöra utan vi 
har genom vårt fylliga empirikapitel försökt möjliggöra för läsare med intresse (läs 
representanter för Företaget) att bedöma uppsatsens överförbarhet.  

 

Pålitlighet innebär att forskaren skall redogöra för alla steg i forskningsprocessen 
(Bryman, 2002). Genom att vi i denna uppsats utförligt sökt beskriva litteratururvalet, 
urvalet av enhet och IP, intervjuernas genomförande samt bearbetningen av data har vi 
försökt att uppfylla detta kvalitetskriterium.  

 

Äkthetsbegreppet innefattar olika delkriterier så som t ex rättvis bild samt ontologisk 
och pedagogisk autencitet. Att ge en rättvis bild av någonting innebär att olika åsikter 
och uppfattningar som framkommer av IP skall redovisas. Ontologisk autencitet är att 
IP får en bättre förståelse av sin sociala situation medan pedagogisk autencitet innebär 
att IP får en bättre bild av hur andra i samma miljö uppfattar saker och ting. (Bryman, 
2002) Vår förhoppning är att vi skall kunna ge en rättvis bild av IP:s utsagor och 
redogör därför för de olika åsikter som framkommit. Genom att delta i intervjuerna tror 
vi att IP kan börja fundera kring kompetensutvecklingens betydelse och på så sätt få en 
bättre förståelse för den (ontologisk autencitet). Att sedan läsa den färdiga uppsatsen 
tror vi kan bidra till IP:s förståelse för hur andra kollegor upplever 
kompetensutvecklingen varpå kriteriet pedagogisk autencitet skulle bli uppfyllt.  

 

Den interaktion mellan forskaren och IP en kvalitativ metod innebär, medför också en 
intervjuareffekt. Med intervjuareffekten menas att de förväntningar forskaren har på IP 
och de förväntningar IP har på forskaren påverkar vilken information som framkommer. 
När denna effekt är verksam uttrycker IP vad denne tror forskaren vill höra och inte vad 
denne själv anser (Alvesson, 1999; Holme & Solvang, 1991).  Forskaren kan vidta 
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åtgärder, för att minska intervjuareffekten, som t.e.x. att framhålla att det är IP:s åsikter 
som är det väsentliga (Holme & Solvang, 1991). Denna effekt kan ha uppkommit då IP 
haft en uppfattning om oss samt att vi i vår tur har haft en uppfattning om IP. 
Intervjuareffekten har vi försökt minimera genom att vi formulerat våra intervjuteman 
så allmänt som möjligt. På detta vis torde IP svara enligt sina egna åsikter i större 
omfattning än om frågorna varit mer specifika. Förhoppningsvis kan detta ha höjt 
uppsatsens kvalitet. 

3.3.1. Etik 
Trots att anonymitet rörande respondenterna är viktigt i vetenskapliga sammanhang kan 
det vara svårt att uppfylla detta (Bell, 2000). Det faktum att vi inte har 
respondentvaliderat det empiriska materialet skulle kunna inkräkta på respondenternas 
anonymitet. Detta eftersom fem personer med varierande åsikter inom enheten 
intervjuades och risken finns att de skulle kunna utläsa vem som sagt vad. Denna 
problematik har vi försökt undkomma genom att vår kurskamrat med insyn i enheten 
fick läsa resultatredovisningen och komma med kommentarer. Då vår kurskamrat inte 
kunde utläsa vem som sagt vad är vår förhoppning att inte heller IP skall kunna göra 
detta.    

3.4. Metoddiskussion 

3.4.1.För- och nackdelar med valet av enhet 
Det faktum att Företaget rekommenderade vilken enhet vi skulle undersöka samt att de 
anser denna enhet vara positiv och engagerad kan ha fått en rad olika konsekvenser. Att 
de är så positiva och engagerade kan medföra att de i intervjuerna ger mer utförliga svar 
då de är insatta och intresserade av ämnet. Samtidigt ser vi att svaren från denna grupp 
kan vara färgade av vad Företaget vill att de ska svara och att de ger en mer positiv bild 
av kompetensutvecklingen jämfört med någon annan enhet. Vi har diskuterat huruvida 
vi skulle undersöka denna enhet som Företaget rekommenderade eller om vi skulle 
undersöka en enhet vi själva valt ut. Det sistnämnda ansåg vi vara svårt eftersom vi inte 
har någon insyn i de olika enheterna på Företaget, istället har vi hela tiden haft i åtanke 
att vi undersökt en enhet på Företagets premisser och hur detta kan komma att påverka 
uppsatsens kvalitet. Kompetensutvecklingskurvan som ligger till grund för denna 
uppsats visar på hela Företagets kompetensökning och har inte brutits ner på enhetsnivå. 
P g a detta vet vi inte huruvida kompetensutvecklingskurvan för den undersökta enheten 
ser likadan ut. Ett grundläggande antagande vi har gjort är att 
kompetensutvecklingskurvan ser likadan ut för enheten som för Företaget i stort. Detta 
antagande anser vi oss kunna göra då det genom våra resultat inte kommer fram något 
som tyder på det motsatta.  

3.4.2. Uppdrag: För- och nackdelar 
Då Företaget satsar tid och resurser på kompetensutvecklingen är de angelägna om att 
den skall ge så bra resultat som möjligt. Det faktum att Företaget gav oss förslag på 
möjliga undersökningsområden har gjort att vår uppsats kan sägas vara ett uppdrag åt 
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dem. Detta skulle kunna göra att uppsatsen styrs av Företaget och deras villkor vilket 
skulle kunna påverka uppsatsens kvalitet. Vi finner inte detta vara fallet eftersom vi 
redan i inledningsprocessen har känt oss delaktiga på så sätt att Företaget har varit 
öppna för våra förslag och idéer. Denna uppsats tog sin första form genom ett möte med 
våra kontaktpersoner på Företaget vilket omedvetet kan ha påverkat oss som forskare på 
olika sätt. Detta är något som kan vara svårt att undvika och som vi varit medvetna om. 
Vi anser ändå att vi är relativt neutrala gentemot Företaget då de inte har varit med och 
påverkat hur vi har lagt upp undersökningen mer än på så sätt att de gav förslag på 
problemområde samt undersökningsenhet. Samtidigt går det inte att undkomma att vi 
undersöker kompetensutvecklingen på Företagets premisser. Vi undersöker således en 
kompetensutvecklingskurva utformad av Företaget och några vetenskapliga belägg för 
kurvans giltighet i relation till Företaget i sin helhet har vi inte. Det är inte heller vårt 
intresse att ifrågasätta kurvan i sig, utan att undersöka ett problem som Företaget 
upplever sig ha nämligen att kompetensutvecklingskurvan tenderar att plana ut. Det var 
inte möjligt för oss att få tillgång till en kurva baserad endast på gap- analyserna från 
den enhet vi undersökt utan gjorde antagandet att kurvan var applicerbar på enheten. 
Detta antagande tycker vi oss ha belägg för att göra eftersom vårt resultat inte har gett 
antydningar på det motsatta.  

 

Trots att vi anser det kunna finnas många nackdelar med att i en uppsats utföra ett 
uppdrag åt ett företag ser vi också att det kan finnas fördelar. Vi ser det som ett utmärkt 
tillfälle att knyta band mellan universitet och arbetslivet som skiljer sig från de band 
som knyts när universitetsstudenter utför empiriska undersökningar som inte är på 
uppdrag av något företag. Detta eftersom ett uppdrag innebär att båda parter i större 
grad har något att vinna; företaget i form av att de kan använda uppsatsen som underlag 
i det dagliga arbetet, studenterna i form av att de får möjlighet att applicera sina 
teoretiska kunskaper på ”verkligheten”. Detta finner vi dessutom vara en motiverande 
faktor för både företaget och studenterna, nämligen att företaget förhoppningsvis 
kommer att ha nytta av det studenterna producerar.    

4.Empiri 

4.1. Presentation av den undersökta enheten 

4.1.1. Att arbeta inom enheten 
Den enhet som ligger till grund för undersökningen i denna uppsats är en del av ett 
produktionstekniskt företag. Enheten består av ca 20 personer, alla med någon typ av 
ingenjörsutbildning, uppdelade i tre olika grupper beroende på befattningar. Olika 
befattningar och arbetsuppgifter inom enheten sträcker sig från projektledning till 
utveckling av verktyg och produkter. Ett samarbete sker över gruppgränserna, vanligtvis 
i projektform.  
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Då enheten arbetar med utveckling utgörs arbetssättet till stor del av problemlösning. 
För att kunna lösa olika problem blir tidigare situationer en källa till information varpå 
arbetsuppgifterna bygger på erfarenhet i hög grad. Alla befattningar präglas också av 
självständigt arbete som kräver ett stort mått av eget beslutsfattande. Att arbetet är så 
pass självständigt och individuellt gör att enheten präglas av en arbetsmoral i form av 
”frihet under ansvar”:  

”Det är ingen som kommer och säger vad du ska göra utan ofta är det du själv som 
skapar det som behövs göras.”  

 

Förutom arbetsuppgifter som har med själva produkten att göra består en stor del av IP:s 
arbetsdag även av kommunikation med andra utanför Företaget, b la kunder och 
leverantörer på fältet. Mycket tid går även åt till administrativa uppgifter så som 
rapportskrivning och planering och besvarande av e-post och detta anses inkräkta på 
ordinarie arbetsuppgifter. Överhuvudtaget anses arbetsbördan vara hög inom enheten 
vilket i sin tur medför en ständigt hög arbetstakt där tid ses som en bristvara. Samtidigt 
som både IP och representanter från ledning och personalavdelning anser att enheten är 
engagerad upplever IP att det finns krav på att hela tiden bli mer rationella och göra 
allting snabbare.  

4.1.2. Enheten som dynamisk och trygg miljö  
Enheten upplevs som relativt stor då den består av ca 20 personer med olika typer av 
befattningar och många personligheter med olika bakgrund. Detta är något som ses som 
både positivt och negativt av IP. Det positiva består i att enheten har ett öppet klimat där 
diskussioner präglas av många olika synvinklar och inställningar till problem vilket 
medför att enheten av IP upplevs som dynamisk, där utvecklingen ständigt går framåt. 
Även att det finns många personer med olika kompetenser på olika nivåer som 
medarbetarna kan tillfråga, lära av och arbeta med i olika projekt upplevs som positivt.  

 ”...man går liksom inte och håller på sina kunskaper för att man ska dra nytta av det 
utan man kan gå och fråga vem som helst om vad som helst.”  

 

Enhetens storlek har gjort att det har funnits olika typer av spänningar mellan enhetens 
olika grupper. Eftersom olika grupper inom enheten har olika arbetsområden har dessa 
spänningar uppkommit p g a en oförståelse mellan grupperna. Denna oförståelse har 
enligt IP ibland lett till konflikter inom enheten. Dessa konflikter har hanterats genom 
gemensamma diskussioner och samtal där problemen har fått möjlighet att komma upp 
till ytan och därmed redas ut. Konflikter anses således positiva av IP eftersom ”duster 
är bra då de mynnar ut i något bättre”. När problemen är av teknisk natur löses även de 
genom att prata med andra kollegor för att få tips och råd.  

 

Under den treårsperiod med två avslutade omgångar som den planerade 
kompetensutvecklingen inom enheten har funnits, har medarbetarna inom enheten 
utvecklats på olika sätt. Detta då alla har växt in i sina arbetsuppgifter och vissa har fått 
nya befattningar, samtidigt som individerna inom enheten har lärt känna varandra bättre 
och blivit mer integrerade. Detta har lett till ett förbättrat samarbete inom enheten, något 
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som poängteras av IP. Det dröjde dock ett tag innan enhetens samarbete blev stabilt då 
enheten är relativt stor.  

 

Trots att Företaget agerar inom en marknad där tid är pengar, vilket enligt IP avspeglas i 
arbetsklimatet inom enheten i form av hög arbetstakt och målinriktad fokusering, trivs 
de intervjuade bra med sitt arbete. Det faktum att enheten är en del av ett bolag som 
ständigt växer skapar en trygghet hos IP eftersom nedskärningar till stor del är 
obefintliga. IP uttrycker att Företaget förblir platt i sin struktur trots att tillväxten gör att 
Företaget expanderar. Detta är något som upplevs som positivt då medarbetarna känner 
att de kan prata med alla oavsett befattning, vilket ytterligare bidrar till 
trygghetskänslan.  

4.2. Kompetensutvecklingen inom den 
undersökta enheten 

4.2.1. Kompetensutvecklingens formalia 
Kompetensutvecklingen inom Företaget är nystartad och har hittills pågått i två 
”avslutade” omgångar. Kompetensutvecklingen går till på så sätt att för varje tjänst görs 
en kompetensprofil där det står att finna vad en individ med en viss tjänst skall ha för 
kompetens. Dessa kompetensprofiler har utarbetats av representanter från 
personalavdelningen samt chefen för enheten. När kompetensprofilen är definierad 
diskuteras den med de individer som innehar den aktuella tjänsten så att en gemensam 
bild av tjänsten kan erhållas och denna gemensamma bild gör det lättare att planera 
kompetensutvecklingen. Dock framkom önskemål från IP:s sida om ett ökat 
medbestämmande angående profilens utformning samt om hur varje roll skall 
betygssättas. Detta då IP ibland kände att vissa kompetenser hade glömts bort i profilen 
och att vissa kompetenser inte hörde hemma där.  

 

Kompetensprofilen blir sedan underlag för de årliga utvecklingssamtal som skall hållas 
mellan chefen för enheten och medarbetaren. Som förberedelse inför samtalet har både 
medarbetare och chef, var för sig, fyllt i på en skala från 1-5 var medarbetaren ligger 
inom olika kompetenser inom kompetensprofilen. Dessa kompetenser är ca 25-30 st och 
kan vara allt från maskinkunskap till engelska samt ”mjukare” kompetenser som 
förmågan att förklara något i ord och text. Det framfördes att skalorna och 
betygssättningen gjorde det lättare att förstå vad som var bra och dåligt då chefen 
relaterade dessa till konkreta situationer samt till vad som har förändrats sedan förra 
samtalet. Skalorna och hur de fungerar diskuterades grundligt under det första 
utvecklingssamtalet men många upplever fortfarande att det är svårt att förstå dem och 
den allmänna uppfattningen hos IP är att de är oklara: 

”...Jag tror det var några papper där det stod vad vi skulle kunna, sen var det siffror och 
så gick vi igenom det...” 
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Under utvecklingssamtalen jämförs chefens och medarbetarens positionering på de 
olika skalorna i kompetensprofilen för att sedan gemensamt komma fram till var 
medarbetaren faktiskt befinner sig i nuläget. Därefter tittar de var på skalan 
medarbetaren enligt kompetensprofilen skall ligga. En gap- analys genomförs då en 
handlingsplan utformas för att återgärda de ”gap” som finns mellan medarbetarens 
nuvarande kompetens och kompetensprofilens. I denna handlingsplan planeras vilken 
kompetensutveckling medarbetaren skall genomgå under året.  

4.2.2. Kompetensutveckling genom kurser 
De formella kurser som genomgåtts av IP är allt från projektledarkuser, 
dataprogramskurser på olika nivåer, svetskurser till en psykologikurs om olika 
personlighetstyper. Alla kurserna hade ett liknande upplägg med utbildningstillfällen i 
olika omgångar där deltagaren återgick till sitt arbete mellan dessa omgångar och vid 
undervisningstillfällena varvades teori och praktik. Trots att kurserna uppfattas som 
intensiva och komprimerade av IP anses de bra då de genom praktik där de själva får 
försöka, underlättar förståelsen för det teoretiska. När det exempelvis gäller kurser i ett 
dataprogram satt deltagarna framför datorer på förmiddagen och gick igenom olika 
teoretiska övningar m h a lärare och handbok för att på eftermiddagen själv praktisera 
teorin. Handboken blir sedan något som konsulteras då IP gått tillbaka till det 
vardagliga arbetet och behöver söka svar på olika problem. Då det gäller 
psykologikursen var detta ingenting som ansågs relevant för de konkreta 
arbetsuppgifterna men kursen väckte många tankar och funderingar. IP såg därför ett 
värde i denna typ av kurs eftersom den hjälper till att förklara människors olika 
beteenden på en arbetsplats samt även i privatlivet. I fråga om praktiska kurser, så som 
kurserna i dataprogram, menade IP att det var viktigt att så fort som möjligt få chans att 
praktisera det som lärts, annars blev det fort bortglömt:  

”Vissa moment gör man mer sällan än andra. Det kan göra det svårare att komma ihåg 
vad man en gång lärde sig om de moment man sällan använder.” 

4.2.3. Kompetensutveckling genom arbetet 
En stor del av kompetensutvecklingen inom enheten sker i det dagliga arbetet. Kurser 
och utbildningar ses av vissa IP som överflödiga då informationen går att finna på 
Internet eller hos kollegor. Dessutom upplever IP att kompetensen inte blir fulländad 
enbart genom kurser vilket gör att utvecklingen inom det dagliga arbetet, där 
kunskaperna från kurserna kan praktiseras, av IP värderas högre. Den vardagliga 
kompetensutvecklingen kan utgöras av att ta till sig råd från chefen och arbeta på det 
chefen anser behöver utvecklas samt genom att utföra sina vanliga arbetsuppgifter. På 
detta sätt anser sig medarbetarna få ökad kompetens då erfarenheten växer. IP ser även 
konflikter som en form av kompetensutveckling, då man får ta del av andras synvinklar 
på problem och konflikterna uppfattas därför som positiva. Att ständigt ha kontakt med 
kunder och andra inom Företaget, att lösa olika problem som kan uppstå samt att arbeta 
i olika konstellationer som projektarbete medför, gör att medarbetaren utvecklas på 
olika plan: 

”man får ju kompetensutveckling i princip varje vecka, dels teknisk kompetens men även 
inte minst språkligt och kulturellt, att man kan hantera olika kulturer och människor...” 
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Den vardagliga kompetensutvecklingen ses som värdefull i utvecklande syfte men 
eftersom den kan vara svår att dokumentera finns åsikter att kurser ses som att vara av 
större vikt från Företagets sida. Detta då de går att bevisa genom intyg och betyg, vilket 
kan komma till nytta då nya tjänster söks.   

 

Mer planerad men ändå informell utbildning sker när medarbetare går bredvid mer 
erfarna sådana, för att exempelvis lära sig en ny maskin. Ofta sker detta på initiativ från 
chefen. Informell utbildning av detta slag går snabbare att genomföra än planerade 
kurser och görs när tid finns. Att medarbetarna turas om att stödja varandra och dela 
med sig av sina kunskaper upplevs som både positivt och negativt. Dels poängteras 
vikten och betydelsen av att hjälpa varandra, dels kan det ibland anses som resurs- och 
tidskrävande då arbetsbelastningen samtidigt är hög.     

4.3. Samtal med chefen  

4.3.1. Tid för utvecklingssamtal – en bristvara 
Individens kompetensutveckling diskuteras med chefen i utvecklingssamtal. Dessa 
upplevs som positiva eftersom tid avsätts just till att prata om kompetensutveckling, 
något de kanske inte skulle göra annars. Dock menar vissa att kompetensutveckling inte 
enbart diskuteras under särskilda samtal utan att det kan tas upp när som helst:   

”...Det är liksom inget som behöver vänta tills nästa gång vi träffas officiellt utan det tar 
man direkt.” 

 

Utvecklingssamtalen skall hållas en gång om året och skall ta ungefär en timme men 
åsikterna bland IP går isär angående om dessa samtal genomförs årligen eller inte. Alla 
anser att de fått ett initialt utvecklingssamtal men vissa menar att de haft kontinuerliga 
utvecklingssamtal medan andra fortfarande väntar på vidare utvecklingssamtal. Vid 
frågan om varför de sistnämnda inte haft några mer samtal framhåller de chefens brist 
på tid som den främsta orsaken. Tidsbristen gör sig också påmind i form av att samtalen 
tenderar att bli kortare och kortare. Då det finns ett antal olika samtal som ska 
genomföras med chefen, exempelvis trivselsamtal och medarbetar- performance- 
samtal, fanns det bland IP förvirring om vilka samtal man hade haft och de hade svårt 
att erinra sig när de haft utvecklingssamtal senast. Dessutom har de olika samtalen olika 
typer av skalor som ska fyllas i och de råder oklarhet om vilken skala som är 
lönegrundande, de flesta anser dock att det är kompetensutvecklingsskalan som är 
lönegrundande. 

 

Vissa menar att kompetensutvecklingssamtalen är väldigt styrda eftersom de inte ger 
utrymme för diskussioner om annat medan andra menar att allting kan tas upp 
oberoende av om samtalet skall handla om kompetensutveckling eller något annat. Färre 
och kortare samtal samt förvirringen kring samtalens karaktär upplevs som negativt av 
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IP då vikten av fasta intervall mellan samtalen poängteras. Nu är den allmänna åsikten 
bland IP att det går för lång tid mellan samtalen samt att uppföljningen är undermålig 
från chefen.  

4.3.2. Chefens roll i utvecklingssamtalen 
I utvecklingssamtalen upplevs chefen som väl förberedd då denne inför varje samtal har 
betygssatt individen och kan motivera varför betyget är satt som det är samt ge förslag 
på hur det kan åtgärdas om detta behövs. Chefen upplevs dock inte som helt bekväm i 
denna roll när det kommer till kritik. När det gäller själva kompetensutvecklingen ses 
chefen som engagerad och ställer upp för att tillmötesgå medarbetarnas behov. Det 
nämns att chefen inte har nekat någon en kompetensutvecklingsinsats men det krävs att 
individen själv kan motivera varför denne anser sig behöva en specifik insats. Insatser i 
syfte att ge personlig utveckling verkar dock inte anses som högprioriterade av chefen, 
istället prioriteras insatser som har med konkreta arbetsuppgifter att göra. Det 
framkommer att det på sikt kan ses som negativt att medarbetaren hela tiden själv måste 
”be” chefen om kompetensutveckling. Därför borde det finnas ett samspel mellan 
medarbetaren och chefen där båda tar initiativ till medarbetarens kompetensutveckling: 

”Det känns ju lite roligare när någon kommer och frågar ’Det här är kanske nånting för 
dig?’”.  

 

Uppfattningen om chefen bland IP var positiv och chefen ansågs vara bra och trygg och 
tar tag i saker och styr upp dem på ett bra sätt. Det framfördes att chefen verkade ha 
höga förväntningar på sig själv, på gruppen samt på medarbetarna men dessa 
förväntningar upplevdes inte som orealistiska. Dessa höga förväntningar ansågs vara 
orsaken till att chefen arbetade väldigt mycket själv och det nämndes att chefen 
engagerade sig mycket i detaljer. Detta upplevs som negativt av IP eftersom det tar tid 
från för chefen personalrelaterade arbetsuppgifter. Samtidigt framkom från IP, inom 
olika grupper av befattningar inom enheten, att vissa grupper prioriterades mer än andra 
från chefens sida.  

 

Från ledningshåll poängteras att det är viktigt att individen förstår att det är denne själv 
som skall driva kompetensutvecklingen och se till att den genomförs. Dock har chefen 
för enheten satt en gräns för att varje individ inte skall behöva genomföra mer än två till 
tre kompetensutvecklingsaktiviteter per år. Detta motiveras med att det annars blir för 
mycket för medarbetaren att hantera. Kompetensutvecklingsinsatserna genomförs 
nämligen utöver de vanliga arbetsuppgifterna och medarbetarna får således ingen 
arbetslättnad för att genomgå kompetensutveckling:  

”...det problem vi har idag är att göra kompetensutveckling, vi hinner inte genomföra de 
kompetenshöjande aktiviteterna i den takt vi vill p g a att vi är så överbelastade med våra 
vanliga dagliga uppgifter.” 



 29

4.4. Erfarenheter av kompetensutvecklingen 

4.4.1. Vad kompetensutvecklingen har lett till    
Alla IP ansåg sig ha någon typ av mål med kompetensutvecklingen inom enheten. Vissa 
ville förbättra sina tekniska kunskaper genom att exempelvis sätta sig in i system som är 
nya eller lära sig mer om olika material som används. Andra ville utvecklas inom sina 
roller för att bli säkrare i dem och kunna hantera dem så bra som möjligt. De mål IP har 
haft med kompetensutvecklingen kan sägas vara uppfyllda då kompetensutvecklingen 
har lett till att IP har fått lättare för att strukturera upp arbetet, kommunicera med 
medarbetare och kunder, dra slutledningar, ta större ansvar för arbetsuppgifterna samt 
eventuellt erhålla nya arbetsuppgifter och befattningar. Då vissa av kurserna har 
genomgåtts av flera IP har de i efterhand diskuterat kurserna sinsemellan och vissa 
menar även att kompetensutvecklingen har lett till att gruppen har lärt känna varandra 
bättre när individerna utvecklas. Många anser att kompetensutveckling har gett dem 
utveckling både i arbetet såväl som i privatlivet. Både kurser och informell utbildning i 
form av att gå bredvid kollegor har först och främst medfört en förståelse för hela 
produktionsprocessen. Vidare har olika typer av kompetensutvecklingsinsatser bidragit 
till nya synvinklar hos medarbetaren. En halvdags brandutbildning kommenterar IP som 
följer: 

”Vi har ju en maskin därnere med en massa kartonger och bråte som står i hörnan, detta 
kanske inte är så bra om det kommer en gnista där.” 

4.4.2. Positiva erfarenheter av kompetensutvecklingen 
Kompetensutvecklingen inom enheten upplevs i allmänhet som positivt eftersom 
utveckling anses var viktigt för att individen inte skall stå stilla utan kunna bli mer 
rationell och kunna utvecklas inom sina olika roller. Kompetensutvecklingen anses även 
vara en viktig faktor för att i framtiden få möjlighet att kunna söka nya anställningar, 
både inom och utanför Företaget, då ”omvärlden ständigt ändras och man måste hänga 
med”. Dessutom ses det som positivt då alla möjligheter finns att utveckla sig och att 
kompetensutveckling inte nekas någon.  

 

Uppfattningen finns också att enheten i huvudsak tycker det är bra och roligt med 
kompetensutvecklingen och den utgör ibland ett samtalsämne medarbetare emellan. De 
är intresserade av vilka kurser kollegorna har gått och rekommenderar varandra om 
kurser som upplevts som bra. Enligt IP märks det att enheten fått högre kompetens och 
att samarbetet blivit bättre. Även att samarbeta med varandra inom enheten anser IP 
vara en form av kompetensutveckling då kompetensen ökar eftersom man lär av 
varandra: 

”Ju mer vi jobbar tillsammans, ju högre tror jag kompetensen kommer bli, vi kommer 
hitta lösningar lättare...” 
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4.4.3. Andra erfarenheter av kompetensutvecklingen 
Ett problem IP ser med kompetensutvecklingen inom enheten är att informationen om 
den har varit bristfällig och tydligheten måste förbättras. IP eftersöker mer information 
än den som ges på det första utvecklingssamtalet. Från Företagets sida utkommer, enligt 
IP, endast skriftliga förfrågningar om individen har utfört sin kompetensutveckling eller 
ej och inte några frågor om hur individen exempelvis upplevde kompetensutvecklingen 
och vilken nytta den gjort. Många upplever att kompetensutvecklingen ser seriös ut på 
pappret men att det bör praktiseras i verkligheten. Ett annat önskemål är att 
organisationen skall hjälpa till att driva kompetensutvecklingen mer än vad den gör 
idag. Nu är det i första hand upp till medarbetaren att själv ta initiativet till och driva 
kompetensutvecklingen framåt.  

 

Då arbetsbördan aldrig lättar utan kompetensutvecklingsinsatser av olika slag ligger 
utöver de vardagliga arbetsuppgifterna upplevs kompetensutvecklingen som 
ansträngande. Arbetsbördan gör att IP emellanåt måste avvisa möjligheter till 
kompetensutveckling p g a tidsbrist och därför blir det svårt att genomföra 
kompetensutvecklingen inom en planerad tidsram. Det är inte ovanligt att planerade 
insatser inte har genomförts i tid utan har gått över på nästkommande år. Dock påpekar 
IP att det inom enheten finns en målsättning och ett intresse att genomföra 
kompetensutvecklingen så att de individuella handlingsplanerna genomförs i tid. Därför 
menar de flesta IP att tid för kompetensutveckling borde avsättas så att den faktiskt 
genomförs: 

”Ska du kompetensutveckla dig är det något som måste stryka på foten...Antingen 
arbetet...Eller så släpar kompetensutvecklingen efter.” 

4.4.4. Önskemål kring kompetensutvecklingen 
Kompetensutveckling har enligt IP alltid pågått inom Företaget men det är först nu som 
systematisk kompetensutveckling i form av utvecklingssamtal och gap-analyser, har 
tagits i bruk. Här råder det även delade meningar om hur länge detta system har varit i 
bruk och denna förvirring berodde på hur många utvecklingssamtal man haft med 
chefen. IP ansåg det bra med systematiseringen eftersom en jämförelse mellan åren kan 
göras och effekterna av utvecklingen blir lättare att följa. Det fanns önskemål om att det 
skulle ges mer tillfälle för kompetensutvecklingen att sjunka in. Detta för att 
medarbetarna då skulle märka av effekterna mer om tid gavs för eftertanke och 
möjlighet att praktisera kunskaperna.  

”...Det kanske inte borde fortgå så som det gör nu för att man ska märka om det gör 
någon skillnad eller inte.” (om kompetensutvecklingen) 

5.Analys och diskussion 
Med hjälp av den modell som utformades för att ge en överblick över teorin (s. 15) 
kommer vi nu att presentera analys och diskussion. Här kommer vi att ställa teori och 
empiri mot varandra och ser detta som möjliga orsaker till att 
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kompetensutvecklingskurvan planar ut. Vi kommer här att skilja mellan 
kompetensutvecklingsinsatserna, som är den formella kompetensutveckling, och lärande 
i arbetet, som är den informella kompetensutveckling, som genomförts inom enheten.  

5.1. Kompetensutveckling  

5.1.1. Olika perspektiv på kompetensutvecklingen och 
arbetet  

Ett teknisk- rationellt perspektiv på planering av kompetensutveckling innebär att 
kunskap ses som något som skall fyllas på och skapa ökad produktivitet. Inom detta 
perspektiv utformas kompetensutveckling efter analyser baserade på företagets 
kvalifikationskrav och utvecklingsbehov. (2.2.1.)  Kompetensutvecklingsinsatserna 
inom enheten syftar till att ge kunskaper som är till nytta för de vardagliga 
arbetsuppgifterna. Dessa kunskaper tillgodogörs genom specifika kurser exempelvis 
rörande svetsning eller dataprogram. Kurserna baseras på kompetensprofiler för varje 
befattning samt gap- analyser. Det faktum att kompetensprofilerna och gap- analyserna 
kan ses som analyser av Företagets kvalifikationskrav och utvecklingsbehov gör att 
Företaget kan sägas ha ett teknisk- rationellt perspektiv på syftet med  
kompetensutvecklingsinsatserna.    

 
Utifrån ett humanistiskt perspektiv är medarbetarnas upplevelse av delaktighet, 
gemenskap och självförverkligande av betydelse för att individens engagemang skall 
väckas och bibehållas. Kompetensutveckling planeras genom informella processer 
exempelvis i form av planeringssamtal och skall genom att stimulera problemlösning ge 
individen möjlighet att uppfatta situationer på nya sätt. (2.2.2.) Då medarbetarna inom 
enheten genom utvecklingssamtal själva är med och påverkar kompetensprofilerna skall 
detta öka medarbetarnas känsla av delaktighet. Delaktigheten finns även när det gäller 
gap- analyserna då medarbetarna kan uttrycka sina åsikter om var de anser sig ligga 
inom olika kompetenser. Detta skall enligt ett humanistiskt perspektiv leda till ett ökat 
engagemang. Dock upplevs denna delaktighet som något bristfällig och ökade 
möjligheter att vara med och påverka önskas. Då arbetet till stor del baseras på 
problemlösning inom de olika befattningarna och att arbetsuppgifterna är utmanande 
och kreativa då de handlar om utveckling och förbättring av verktyg och produkter kan 
de ses som självförverkligande. Även det faktum att mycket av arbetet sker i form av 
projekt och att detta skapar en gemenskap mellan olika grupper inom enheten, tyder på 
ett humanistiskt perspektiv. Ovanstående resonemang kan sägas tyda på att Företaget 
har ett humanistiskt perspektiv när det gäller så väl arbete som planering av 
kompetensutveckling, samtidigt som de har ett teknisk- rationellt perspektiv på 
kompetensutvecklingsinsatserna i sig.  
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5.1.2. Kompetensutvecklingen - planerad utbildning och 
lärande i arbetet 

Då kompetensutveckling sker inom ramen för planerade aktiviteter sker lärandet i en 
form av explicit lärprocess där instruktioner och anvisningar skall främja detta lärande. 
(2.3.1.) Ibland kan det vara svårt att överföra det som lärs i formella kurser till det 
praktiska arbetet (2.4.1.1.). Enhetens kompetensutvecklingsinsatser består främst av 
olika kurser och utbildningar och kan sägas vara en form av formell 
kompetensutveckling. Kursernas upplägg med kursledare och litteratur kan liknas vid en 
explicit lärprocess då kursledare och litteratur står för instruktioner och anvisningar som 
kursdeltagaren skall följa. Då den formella utbildningen inom enheten utgörs av 
teknikrelaterade kurser där kunskapen kommer till praktisk användning i det dagliga 
arbetet, synes Kompetensutvecklingen inom enheten utgöra en brygga mellan 
utbildning och arbete. 

 

Sker kompetensutveckling istället genom kommunikation, iakttagelser och erfarenheter 
blir lärprocessen implicit. Denna lärprocess förekommer ofta i informell 
kompetensutveckling och kan bestå i att kollegor lär av varandra genom utbyte av 
information. (2.3.2.) En stor del av enhetens kompetensutveckling sker som lärande i 
det dagliga arbetet. Detta kan initieras av chefen eller medarbetaren själv och innefatta 
kunskapsutbyte kollegor emellan och kan då sägas vara en form av planerad informell 
kompetensutveckling. Då medarbetaren i sitt arbete löser olika problem genom 
erfarenheter kan detta också liknas vid en implicit lärprocess. 

5.1.3. Målens utformning 
På vilket sätt målen i en organisation är utformade kan få konsekvenser för individens 
handlande. Tydliga mål ses som en förutsättning för att individen skall kunna handla 
och lära av dessa handlingar enligt ett rationalistiskt perspektiv då målen ger kunskap 
som behövs för att individen skall kunna agera. Inom ett icke-rationalistiskt perspektiv 
ses istället vaga mål som en förutsättning för handlande och lärande då dessa kan 
omformas efter hand beroende på situationen. (2.4.1.1.) Företagets 
kompetensutveckling kan sägas ha klara mål då medarbetaren genom 
kompetensprofilen och gap- analysen har vetskap om var hon befinner sig i dagsläget 
och vart hon ska nå. Dock är målen för kompetensutvecklingen i stort inom Företaget 
förhållandevis vaga vilket kommer till uttryck genom att det råder stor förvirring kring 
de olika typerna av samtal, när dessa skall utföras samt de olika skalornas funktioner, d 
v s vilken av skalorna i de olika samtalen som ligger till grund för lönen.  

5.1.4. Kurvans utveckling beroende på perspektiv, 
planerad eller oplanerad kompetensutveckling och 
målformulering 

Som beskrivits ovan kan Företaget anses ha både ett teknisk- rationellt och ett 
humanistiskt perspektiv på planering och utförande av kompetensutveckling. Vad gäller 
arbetet, där det visar sig att en stor del av kompetensutveckling äger rum genom 



 33

arbetsuppgifterna, blir det humanistiska perspektivet framträdande. Det teknisk-
rationella perspektivet på kompetensutveckling blir framträdande då enhetens 
kompetensutvecklingsinsatser handlar om att ”fylla på” medarbetarens kunskap genom 
allehanda kurser. Denna påfyllnad torde vara lättare att genomföra under det första året 
av medarbetarens kompetensutveckling då de ”hål” som kommer fram genom gap- 
analyserna ännu inte är igentäppta. Ju mer hålen fylls igen desto mindre borde det bli 
kvar att åtgärda då medarbetarens bristande kunskap skall komma till rätta genom 
kurser. Måhända kan en individ aldrig bli fullärd, särskilt inte inom ett område som 
ständigt utvecklas, men individen kan bli mätt på det ständiga lärandet. Individen slutar 
inte att utvecklas men ambitionen blir inte lika stor och resultatet blir därför inte lika 
märkbart. Då enheten anordnar kompetensutvecklingsinsatser enligt den traditionella 
skolan med utbildning och kurser samtidigt som enheten präglas av arbetsuppgifter som 
skall lösas genom ett problemlösande förfaringssätt, kan detta få konsekvenser för 
medarbetarens tillägning av kompetensutveckling. Är medarbetaren van vid att 
analysera och ifrågasätta kan ordnade kurser efter hand minska medarbetarens 
uppmärksamhet. För att undvika detta nedgående intresse skulle målen för 
kompetensutvecklingen behöva ses över så att de överensstämmer med rådande 
perspektiv på kompetensutvecklingen. Då mål och perspektiv samt det faktiska 
genomförandet av kompetensutvecklingen inte överensstämmer kan detta skapa en 
förvirring hos medarbetaren med avtagande intresse som följd. Om 
kompetensutvecklingsinsatserna följde ett liknande upplägg som lärandet i arbetet, d v s 
var problemlösande, skulle kanske intresset för dessa bibehållas lite längre.  

5.2. Arbetssituationen 

5.2.1. Arbetsgruppen 
Inom en organisation kan grupper antingen vara formella eller informella där den 
formella gruppen är skapad av organisationsstrukturen medan den informella gruppen 
ligger utanför denna struktur men har ändå en stor möjlighet att påverka denna. Den 
formella gruppen kan i sin tur delas in i funktionell grupp eller uppgiftsgrupp beroende 
på om arbetet i gruppen sker under en bestämd tidsperiod eller inte. (2.4.1.2.) Den 
undersökta enheten är i sig en formell grupp då den är en del i Företagets 
organisationsstruktur. Denna grupp är av funktionell karaktär då den existerar över 
obestämd tid. Enheten är i sin tur indelad i tre olika grupper efter arbetsuppgifter och 
befattningar. Även dessa kan sägas vara av funktionell karaktär. Den största delen av 
arbetet inom enheten sker i form av projekt och dessa blir exempel på uppgiftsgrupper 
då samarbetet i projekten är tidsbegränsade. De olika grupper som finns i enheten kan 
samtidigt som de är formella grupper även vara informella. Detta eftersom åsikter och 
attityder grupperna emellan går isär i olika frågor.  

 

För att en grupp skall bli effektiv måste den gå igenom olika utvecklingsstadier så som 
forming, storming, norming och performing (2.4.1.2.). Det faktum att gruppen säger sig 
ha haft en del konflikter men att den nu genom diskussioner kan lösa problem på ett 
konstruktivt sätt istället för att låt konflikterna fortgå, tyder på att gruppen har gått 
igenom de tre första utvecklingsstadierna. Att de har kommit till det fjärde och sista 
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stadiet i grupprocessen kan uttydas då gruppen uttrycker att de nu har ett bättre 
fungerade samarbete än tidigare. Då gruppen har lärt känna varandra bättre och blivit 
mer integrerade har även individernas förmåga att arbeta tillsammans blivit bättre.      

5.2.2. Ledarskap 
Ledarskap utifrån ett ledare- medarbetarperspektiv fokuserar på relationen mellan ledare 
och medarbetare så till vida att ledaren skall motivera dessa vilka i sin tur kan fungera 
som en avlastning för ledaren då denne känner förtroende för dem. Ledarens förhållande 
till medarbetarna kan skilja sig åt från individ till individ men det är viktigt att alla 
medarbetare känner sig respekterade. Detta kan en öppen och ärlig dialog bidra till. 
(2.4.1.3.) Genom att chefen för enheten aldrig nekar medarbetare kompetensutveckling 
kan engagemanget och motivationen för denna öka. Å andra sidan skulle detta kunna 
minska motivationen eftersom medarbetaren inte behöver ”kämpa” för att få möjlighet 
att genomgå en kompetensutvecklingsinsats. Då medarbetaren själv måste driva 
kompetensutvecklingen och för chefen motivera varför denne vill ha en viss insats kan 
det ändå ses som att chefen uppfyller sin roll som motivationskälla. Chefen anses dock 
inte ta tillvara på möjligheten att använda medarbetarna till hjälp för avlastning. Istället 
tenderar chefen att lägga sig i detaljer vilket kan påverka relationen mellan chefen och 
medarbetaren på så sätt att medarbetarna inte känner att chefen har fullt förtroende för 
dem medan chefen lägger mer energi på detaljfrågor än på personella frågor. Detta får 
samtidigt följden att vissa grupper känner sig mindre uppmärksammade än andra 
beroende på var chefen väljer att lägga sitt fokus med avseende på kunskap om och 
intresse för den högprioriterade gruppens arbetsområde. Detta skulle kunna förhindras 
om det fanns en dialog mellan chefen och medarbetaren. Då planerade samtal 
genomförs allt mer sällan samt att chefen i dessa samtal anses vara bristfällig vad gäller 
kritik skulle dialogen kunna bli inskränkt. 

 

Beteenden en ledare uppvisar kan vara antingen uppgifts- eller relationsorienterade. 
Uppgiftsorienterade beteenden utgörs av planering, tidsprioritering och kontroll medan 
relationsorienterade sådana innefattar bl.a. stöd till personal angående deras utveckling. 
Dessa beteenden skall inte ses som uteslutande varandra utan båda behövs för att skapa 
en väl fungerande arbetssituation. (2.4.1.3.) Chefen för enheten tenderar att mest 
uppvisa uppgiftsorienterade beteenden då denne lägger mer tid på detaljfrågor angående 
arbetsuppgifterna än på personalrelaterade frågor. Chefen synes inte heller prioritera att 
avsätta tid för utvecklingssamtalen vilket gör att dessa blir allt mer sällan 
förekommande samt kortare. Trots att utvecklingssamtalen kommer mer sällan så 
fungerar chefen ändå som ett stöd för medarbetarna då denne samtalar med 
medarbetarna om kompetensutveckling sporadiskt i det vardagliga arbetet. Detta skulle 
kunna vara en orsak till att utvecklingssamtalen blir färre i antal eftersom chefen anser 
att samtalen blir överflödiga då ämnet diskuteras på vardaglig basis. Detta är dock något 
som upplevs olika beroende på vilken befattning medarbetaren har eftersom vissa 
tenderar att få mer stöd och uppmärksamhet i vardagen än andra.  
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5.2.3. Kurvans utveckling beroende på arbetsgrupp och 
ledarskap 

Kan kompetensutvecklingskurvan påverkas av hur arbetsgruppen och ledarskapet 
fungerar i enheten? Det faktum att informella grupper existerar utifrån befattningar i 
enheten kan hämma att enhetens kompetens utvecklas. Idag finns grupper inom enheten 
som ser kompetensutveckling som något överskattat eftersom dessa av olika skäl inte 
anser sig ta del av den, medan andra grupper anser kompetensutveckling vara väl 
fungerande. Genom att individerna i den sistnämnda gruppen bildar informella grupper 
med de förstnämnda skulle en mer positiv syn på kompetensutveckling kunna uppstå. 
Eftersom informella grupper inte går att strukturera blir detta svårt och här har därför 
chefen en viktig roll. Genom att vara uppmärksam på vilka värderingar och attityder 
olika befattningsgrupper har och försöka få större samverkan mellan de olika grupperna 
kan chefen främja att den positiva synen på kompetensutveckling sprids inom alla 
befattningsgrupper. Om synen på kompetensutveckling är positiv och om det finns en 
samverkan grupperna emellan, skulle detta kunna främja ett ökat erfarenhetsutbyte 
mellan grupperna som skulle kunna leda till ökad kompetens hos medarbetarna.  

 

Att gruppen under den första omgången av kompetensutvecklingen befann sig i de tre 
första faserna av en grupprocess kan ha gjort att de inte till fullo fokuserade på arbetet 
utan upplevde sig kunna ha tid för kompetensutveckling av olika slag. Även det faktum 
att kompetensutvecklingsinsatserna var av en anpassningsinriktad karaktär kan ha gjort 
att medarbetarna kände sig mer engagerade för kompetensutvecklingen eftersom de gav 
en stabilitet till deras arbetsmiljö när gruppen befann sig i de tre första instabila faserna 
av grupprocessen. Under den andra omgången av kompetensutvecklingen kom gruppen 
att befinna sig i performingfasen eftersom samarbetet i enheten nu var högt. Detta får 
dock följden att gruppens hela fokus ligger på arbetsuppgifterna och 
kompetensutvecklingen blir inget som prioriteras. Även chefen för enheten är 
arbetsfokuserad varpå utvecklingssamtalen angående medarbetarnas 
kompetensutveckling tenderar att bli lidande vilket syns i en utplanande 
kompetensutvecklingskurva då medarbetarnas kompetens inte får utrymme att utvecklas 
i lika stor utsträckning. Det faktum att chefen är mer uppgiftsorienterad än 
relationsorienterad skulle samtidigt kunna främja kurvan då chefen är mån om bra 
resultat. Om chefen fokuserar mer på vikten av att kompetensutvecklingen skall 
genomföras än på detaljfrågor som rör arbetsuppgifter, skulle kurvan kunna stiga. Att 
chefen prioriterar vissa grupper kan göra att de mindre prioriterade grupperna kan bli 
mindre benägna att ta till sig chefens råd angående kompetensutvecklingen då dessa väl 
ges. 

5.2.4. Feedback genom arbetsuppgifter och kollegor 
Feedback kan förekomma i två former, inneboende och utifrån kommande. Det 
förstnämnda innebär att information blir tillgänglig för individen då denne utför en 
uppgift medan det sistnämnda innebär att informationen inte är direkt tillgänglig för 
individen utan måste komma från andra instanser. (2.4.1.4.) Inneboende feedback på 
kompetensutvecklingen får medarbetarna genom sina arbetsuppgifter. Här får de 
praktisera vad de har lärt sig i teorin via kurser samt möjlighet att genom 
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problemlösning dra nytta av sina erfarenheter. Den utifrån kommande feedbacken får de 
till största del från varandra när de diskuterar arbetsuppgifter och problem med kollegor. 
Dock är den utifrån kommande feedbacken från chefen bristfällig då denne inte har tid 
att genomföra utvecklingssamtalen inom de fastslagna intervallerna. Feedback från 
chefen kan ändå fås genom de vardagliga samtalen, frågan är dock om denna feedback 
är tillräckligt uttömmande. 

5.2.5. Sökes: Reflektion 
Genom att reflektera över sina handlingar får individen möjlighet att kritiskt granska 
dem och därmed lära av dem. Reflektion över en handling kan göras under tiden 
handlingen utförs vilket benämns som reflection- in- action. Reflection- on- action 
innebär istället att reflektionen görs efter det att handlingen slutförts och resultaten 
blivit kända. Reflektion är oftast lågprioriterad i organisationen trots dess betydelse för 
lärande. (2.4.1.5.) Den arbetsbörda och tidsbrist som genomsyrar enheten medför att 
medarbetarens möjlighet att låta en kurs eller utbildning ”sjunka in” blir liten. 
Kompetensutvecklingsinsatsernas upplägg ger medarbetaren tid till reflektion eftersom 
denne mellan olika undervisningsomgångar skall gå tillbaka till arbetet. Arbetsbördan 
gör dock att medarbetaren inte kan ta tillvara på denna tid för reflektion. Då 
medarbetaren efter en utbildning kastas direkt in i arbetet ges inget utrymme för 
reflektion, något som eftersöks av denne. Det faktum att mellanrummet mellan 
kompetensutvecklingsinsatserna är långt gör att det finns tid för reflection- on- action 
men arbetsbördan minskar denna tid. Reflektion över det medarbetaren lär i arbetet är 
något som måste finnas under tiden medarbetaren arbetar (reflection- in- action) annars 
ges det inte något utrymme för reflektion här heller.    

5.2.6. Handlingsutrymme- möjlighet med begränsningar 
För att individen skall kunna ha nytta av den kunskap som fåtts genom 
kompetensutvecklingsinsatser måste denne av organisationen ges handlingsutrymme att 
faktiskt använda kunskaperna i arbetet. En individs handlingsutrymme kan vara 
antingen objektivt eller subjektivt. Det objektiva handlingsutrymmet är avhängigt 
organisatoriska faktorer och sätter en gräns för individens möjligheter att utnyttja och 
utveckla sin kompetens i arbetet. Det subjektiva handlingsutrymmet innefattar det 
individen upplever sig kunna göra och detta handlingsutrymme måste analyseras för att 
kunna utvidga det objektiva handlingsutrymmet. (2.4.1.6.) Det kan finnas en skillnad 
mellan vad organisationen officiellt uttrycker att de gör (espoused theory) och det som 
verkligen sker (theory in use). (2.4.1.1.) Kompetensutvecklingens utformning i form av 
gap- analys och handlingsplan ger medarbetaren utrymme att själv avgöra när och på 
vilket sätt kompetensutvecklingsinsatsen skall utföras, således har denne möjlighet att 
själv tolka och påverka. Dock inskränks denna möjlighet av arbetsbörda och tidsbrist. 
Det objektiva handlingsutrymmet påverkar alltså medarbetarens subjektiva 
handlingsutrymme varpå dennes möjlighet att genomföra kompetensutvecklingen efter 
egna premisser begränsas. Eftersom kompetensutvecklingen innebär en ökad 
arbetsbörda då arbetsuppgifterna aldrig reduceras till förmån för 
kompetensutvecklingen, upplever medarbetarna att de måste prioritera mellan 
kompetensutvecklingen och arbetet för att hinna med. Samtidigt sätter det undersökta 
Företaget en tidsgräns för kompetensutvecklingen, vilken innebär att en viss 
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kompetensutveckling skall genomföras per medarbetare och år. Detta kan sägas vara 
Företagets ”espoused theory” medan ”theory in use” antyder att medarbetaren inte har 
möjlighet att genomföra kompetensutvecklingen p g a arbetsbörda och tidsbrist. 
Ytterligare tecken på hur Företagets ambition och den faktiska verkligheten divergerar 
är att kompetensutvecklingen av många upplevs som seriös på pappret men inte infrias i 
verkligheten. 

5.2.7. Kurvans utveckling beroende på feedback, 
reflektion och handlingsutrymme 

Tidsaspekten synes vara av stor betydelse för kompetensutvecklingskurvans utveckling. 
Det faktum att enheten präglas av stor arbetsbörda, hög arbetstakt och tidsbrist gör att 
kompetensutvecklingen inte utförs under den period som är planerad. Även viktiga 
moment så som feedback och reflektion blir inskränkta. Feedback från chefen i form av 
utvecklingssamtal är bristfällig vilket kan medföra att kompetensutvecklingen ses som 
något oviktigt då medarbetaren inte kan se nyttan med det. Eftersom tidsbrist och 
arbetsbörda gör att något måste prioriteras kan det få följden att arbetet prioriteras 
framför kompetensutvecklingen då arbetsuppgifterna är nödvändiga och ses som 
meningsfulla. Kurvan planar således ut då mer engagemang satsas på arbetet än på olika 
kompetensutvecklingsinsatser eftersom lärandet i arbetet, enligt IP, inte syns så tydligt i 
gap- analyserna och då inte heller i kurvan. I de kurser medarbetarna genomgår ges det 
tid för reflektion då de mellan undervisningsomgångarna återgår till arbetet. Dock gör 
tidsbristen och arbetsbördan att medarbetarens objektiva handlingsutrymme blir större 
än det subjektiva eftersom reflektion upplevs som något som inte hinns med. Då det är 
Företaget som godkänner vilka kurser medarbetarna skall genomgå, kan Företagets 
espoused theory sägas vara att reflektionsutrymme är något som skall finnas. Dock 
överensstämmer inte detta med Företagets theory in use då det p g a tidsbrist och 
arbetsbörda inte ges något utrymme för reflektion. Då Företagets uttalade intentioner 
inte överensstämmer med Företagets faktiska agerande kan detta påverka medarbetarens 
syn på kompetensutvecklingen negativt.     

5.3. Den lärande individen 

5.3.1. Individens behov 
De mänskliga behoven kan ordnas i en hierarki där de undre behoven i någon grad 
måste vara tillfredsställda för att individen skall försöka uppnå de övre behoven. 
(2.4.2.1.) Behovet av trygghet kan sägas vara uppfyllt för medarbetarna inom enheten. 
Detta eftersom de känner sig säkra på sin anställning då uppsägningar är ytterst 
sällsynta. Att medarbetaren trivs tillsammans med sina kollegor är ett tecken på att 
behoven av tillhörighet och självkänsla kan ses som till stor del uppfyllt. Då nämnda 
behov kan sägas vara uppfyllda hos medarbetaren finns möjlighet att denne även vill 
uppfylla behovet av självförverkligande och detta behov skulle kunna tillfredsställas 
genom kompetensutveckling. 
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5.3.2.Motivation till kompetensutvecklingen 
Individen kan bli motiverad av att det som skall göras upplevs som meningsfullt, att 
individen har eget ansvar över det genom autonomi samt att individen kan bedöma 
resultatet av handlingen vilket sker genom feedback. Individens motivation kan också 
påverkas av olika förväntningar, på sig själv eller från andra. (2.4.2.2.) 
Kompetensutvecklingen upplevs av medarbetaren som meningsfull då denna utveckling 
blir betydelsefull för hur arbetsuppgifterna kan fullföljas samt att det möjliggör 
eventuella karriärbyten i framtiden. Det faktum att medarbetaren till stor del själv kan 
bestämma vilken kompetensutveckling som skall genomföras och när, gör att 
medarbetaren känner att det är denne själv som bär ansvaret. Som nämnts innan är dock 
möjligheten till feedback liten inom enheten vilket kan påverka medarbetarens 
motivation då denne inte får något gensvar på sina handlingar. Medarbetaren kan ses bli 
motiverad av de förväntningar som råder inom enheten, främst från chefen men även 
från kollegorna på att göra ett gott arbete. Märker medarbetaren att hon/han är bristfällig 
inom något område ökar motivationen till kompetensutveckling eftersom 
förväntningarna från andra och medarbetaren själv på arbetet är höga.  

5.3.3. Sätt på vilka människor lär – genom konsekvenser 
och observation 

Ju fler gånger en viss handling upprepas desto mindre blir prestationsförbättringarna. 
Individer lär av de konsekvenser deras beteende ger, dessa konsekvenser kan vara 
förstärkande eller bestraffande. Individens lärande är också situationsberoende där 
individen förändrar sitt beteende för att leva upp till olika personers förväntningar samt 
för att de blir uppmärksammade. Vidare lär individen genom observation av 
”modellers” beteende. (2.4.2.3) Dessa observationer ligger sedan till grund för hur 
individen beter sig i liknande situationer i framtiden. (2.4.2.3, 2.5) 
Kompetensutvecklingen kan sägas ge olika konsekvenser som kan ses dels som 
förstärkande, dels som bestraffande för individen. Då skalorna för 
kompetensutvecklingen ses som lönegrundande av IP blir detta en förstärkande 
konsekvens medan den bestraffande konsekvensen blir att medarbetaren får mer 
arbetsuppgifter att utföra. Chefen för enheten kan sägas vara en ”modell” som 
medarbetaren observerar och efterliknar. Då chefen arbetar mycket lär medarbetaren sig 
att arbetet är det som skall prioriteras.  

5.3.4. Kurvans utveckling beroende på individens behov, 
motivation och sätt på vilka människan lär 

En naturlig orsak till att kurvan planar ut är att människan lär sig mer i början av 
någonting (2.4.2.3, 2.5.) En möjlig förklaring till kompetensutvecklingskurvans 
utplaning kan vara att kompetensutvecklingen är kontinuerlig eftersom ju oftare en 
handling förekommer desto mindre blir prestationsförbättringarna hos medarbetaren.  
Det faktum att kompetensutvecklingen i sin nuvarande form under omgången året var 
något nytt för medarbetaren gjorde att denne kände sig uppmärksammad och ville leva 
upp till de förväntningar ledningen hade på dem att utvecklas. Detta är ett exempel på 
att Hawthorneffekten (2.4.2.3.) kan ha påverkat individens motivation, vilket kan vara 
en annan förklaring till kompetensutvecklingskurvans utplaning. Denna motivation 
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planade ut under omgången året då kompetensutvecklingen inte längre uppfattades som 
något nytt och spännande. Då behoven av trygghet och självkänsla är uppfyllda skulle 
behovet av självförverkligande kunna uppfyllas genom kompetensutveckling.  Då 
kompetensutvecklingen inte fungerar optimalt inom enheten kan uppfyllelsen av 
behovet självförverkligande försvåras. Ytterligare en anledning till att kurvan planar ut 
kan vara att medarbetaren lär sig att kompetensutveckling leder till ”bestraffning” i form 
av större arbetsmängd. Då medarbetaren genom observation efter ett tag lär sig att 
efterlikna chefen som prioriterar arbetet, tenderar även denne att prioritera arbetet 
framför kompetensutvecklingen varpå kurvan planar ut. Chefen uppfattas ha relativt 
höga förväntningar på medarbetaren vilket kan göra att denne anser sig behöva arbeta 
lika mycket som chefen. Detta kan göra att medarbetarens motivation för arbetet ökar 
medan motivationen för kompetensutvecklingen minskar. 

5.4. Lärande och förståelse 

5.4.1.Lärande som respons på erfarenheter 
Allt lärande kan betraktas som någon form av respons på erfarenheter individen gör. 
Detta lärande kan vara icke- reflektivt eller reflektivt. (2.5) Oavsett vilken sorts 
kompetensutveckling medarbetaren genomgår, om det är formella utbildningar eller 
lärande i arbetet, leder det till någon form av erfarenhet. En av kurserna som genomgåtts 
skilde sig något från de andra kurserna eftersom denna inte var direkt arbetsrelaterad 
utan syftade till att ge personligutveckling genom kunskap om olika personlighetstyper. 
Vid förfrågan om denna kurs hade individen svårt att se vilken nytta denna kunde ge för 
arbetet men efterhand som individen funderade på detta kunde denne se att kursen ändå 
var möjlig att relatera till arbetet. Detta kan sägas vara ett exempel på hur en 
kompetensutvecklingskurs kan ge upphov till ett icke- reflektivt lärande hos 
medarbetaren. Ytterligare exempel på då ett icke- reflektivt lärande kan uppstå är när 
medarbetaren går bredvid en kollega och på så sätt genom observation imiterar dennes 
beteende när det t ex gäller hur en maskin skall hanteras. Då medarbetaren genom 
problemlösning i arbetet måste reflektera över tidigare erfarenheter för att lösa 
problemet är detta en form av reflektivt lärande. Det reflektiva lärandet blir också 
gällande då medarbetaren i sitt arbete praktiserar den teori som lärts i olika kurser eller 
när denne rådgör med kollegor och testar råden i praktiken. Som nämnts innan har de 
dock inte mycket tid till reflektion över den kompetensutveckling som inte är av 
reflektiv karaktär.    

5.4.2.Förståelsen för kompetensutvecklingen  
Kompetens innebär individens förståelse för arbetet och lärande uppstår genom att 
denna förståelse förändras på ett eller annat sätt. För att en förändring av förståelsen för 
arbetet skall komma till stånd måste individen bli medveten om vad dennes förståelse 
innebär. Detta kan göras genom reflektion. (2.6.1.) I en organisation är det ledarens 
uppgift att tillhandahålla för medarbetaren viktig information så att oklarheter kan 
undvikas. (2.4.1.3.) Det faktum att det inom enheten råder förvirring angående de olika 
samtal och skalor som skall genomföras och ligga till grund för bl.a. 
kompetensutvecklingen, kan bero på att en gemensam förståelse för 
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kompetensutvecklingen inte har utvecklats. Möjligtvis kan detta förklaras med att målen 
för kompetensutvecklingen, som nämnts ovan, är vaga. Bristen på förståelse synliggörs 
även av det faktum att medarbetarna upplever det negativt att de hela tiden själva måste 
ta initiativen till olika insatser, samtidigt som chefen för enheten menar att det är detta 
som är meningen. Då synen på vem som ska driva kompetensutvecklingen skiljer sig åt 
tyder detta på att en gemensam förståelse inte har uppnåtts. Det är således viktigt att det 
i en organisation finns en ömsesidig uppfattning om dess olika komponenter 
innefattande både arbete och utveckling. Likväl som det saknas en gemensam förståelse 
kring kompetensutvecklingen i enheten, synes det även saknas en gemensam förståelse 
kring arbetet. Detta då det har uppkommit konflikter mellan olika grupper av 
befattningar som grundades i att de inte förstod vad de andra gjorde. Då det är chefens 
uppgift att tillhandahålla olika typer av information som skall bidra till att en gemensam 
förståelse utvecklas, kan detta sägas vara något som i viss mån saknas inom enheten.    

5.4.3.Kompetensutvecklingen som anpassning eller 
utveckling 

Ett anpassningsinriktat lärande inträffar då uppgiften och målen är givna och ett 
ifrågasättande och kritiskt analyserande av uppgift och mål är ovanligt. 
Utvecklingsinriktat lärande innebär att individen kan identifiera och definiera ett 
problem, en situation eller en uppgift på arbetet och vid behov förändra detta genom 
ifrågasättande. (2.6.3.) Kompetensutvecklingsinsatserna är upplagda efter principen 
teori varvat med praktik, där individen t ex sitter framför datorn och löser uppgifter 
genom att följa kursledarens instruktioner samt manualer. Detta kan sägas leda till ett 
anpassningsinriktat lärande eftersom uppgiften är given och ifrågasättande inte 
förekommer. En annan situation när anpassningsinriktat lärande kan uppstå är då 
individen får en helhetssyn på enhetens produktion, detta sker bl.a. genom att ett 
förbättrat samarbete inom enheten gör att kollegor kan lära av varandra. På detta sätt 
utvecklas medarbetaren genom kompetensutveckling inom ramen för sin existerande 
förståelse, dock förändras inte dennes förståelse för arbetet i grunden. För att 
medarbetaren skall få en förändrad förståelse för arbetet och därmed en mer djupgående 
utveckling krävs att denne får nya perspektiv på arbetet. Detta är något som kan fås 
genom kompetensutveckling, t ex då medarbetaren genom en brandkurs får en ny bild 
av sin arbetsmiljö i form av att potentiella brandrisker uppmärksammas. Även arbetet i 
sig kan leda till ett utvecklingsinriktat lärande då arbetsuppgifterna till stor del bygger 
på problemlösning där olika lösningar måste prövas för att ge det önskvärda resultatet. 
Tecken på så väl anpassningsinriktat som utvecklingsinriktat lärande kan därmed 
skönjas inom enheten, där det anpassningsinriktade lärandet främst blir gällande i olika 
formella kompetensutvecklingsinsatser medan det utvecklingsinriktade lärandet främst 
blir tydligt i det vardagliga arbetet.   

5.4.4. Kurvans utveckling beroende på responser på 
erfarenheter, förståelse och kompetensutvecklingen 
som anpassning eller utveckling 

All form av lärande innebär respons på någon sorts erfarenheter på ena eller andra 
sättet. En orsak till att kompetensutvecklingskurvan planar ut kan därför vara att 
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erfarenheterna under första året blev att arbetsbördan ökade med kompetensutveckling 
och då responderar medarbetaren med att under andra året inte engagera sig lika mycket 
i kompetensutvecklingen. Då gap- analyserna för kompetensutvecklingen främst baseras 
på formella kurser kan detta sägas leda till ett anpassningsinriktat lärande, ett lärande av 
icke- reflektiv karaktär. Kompetensutvecklingskurvans markanta ökning i början kan 
förklaras med att de insatser som gjort var anpassningsinriktad karaktär och handlade 
om att fylla på kunskaper. Under andra året engagerade sig medarbetaren inte så mycket 
i kompetensutvecklingsinsatserna som en respons på den ökade arbetsbördan. Lärande i 
arbetet förekommer trots detta men detta lärande är av en mer utvecklingsinriktad natur 
och ger inte en lika tydlig ökning av kompetensen. Detta kan förklaras med att det 
utvecklingsinriktade lärandet är beroende av reflektionsutrymme, något som inte ges i 
större utsträckning. Kurvans utplaning kan också förklaras med att efter hand som tiden 
går förändras medarbetarens förståelse för kompetensutvecklingen. I början har denne 
en viss förståelse för kompetensutvecklingen och när det senare visar sig att denna 
förståelse inte överensstämmer med Företagets kan medarbetarens motivation att 
tillägna sig kompetensutvecklingen bli mindre, exempelvis kan det upplevas jobbigt av 
medarbetaren att inse att denne själv hela tiden måste ta initiativ för att 
kompetensutvecklingen skall bli av.   

6. Avslutande reflektioner  
Nedan kommer vi att sammanfatta analysen om varför kompetensutvecklingskurvan 
planar ut och hur den kan påverkas samt ge förslag till Företaget på vilka åtgärder som 
skulle kunna vidtas. Det kommer även att diskuteras huruvida det är åtråvärt att 
kompetensutvecklingskurvans markanta ökning i början skall fortsätta samt reflektera 
över vår egen arbetsprocess. 

6.1. Varför ser Företagets 
kompetensutvecklingskurva ut som den gör? 

Vi kan genom analysen se att utplaningen av Företagets kompetensutvecklingskurva 
kan bero på faktorer i arbetssituationen, hos medarbetaren själv samt dem emellan. Den 
kompetensutvecklingskurva som Företaget visar där en drastisk ökning av kompetens 
sker i början för att sedan plana ut efter tid kan ses som en förhållandevis naturlig 
kurva. Detta eftersom medarbetaren är motiverad och engagerad i början då allt är nytt. 
Kurvan kan också ses som naturlig i förhållande till de kompetensutvecklingsinsatser 
som genomförs inom enheten då det är ”gap” som skall fyllas och dessa ”gap” blir 
mindre detso mer de fylls igen. Även det faktum att kompetensutvecklingsinsatserna 
främst ger upphov till ett anpassningsinriktat lärande gör att kurvan ökar mycket i 
början. Då kompetensutveckling även sker i det dagliga arbetet, här med främst 
utvecklingsinriktat lärande som följd, kan detta vara en förklaring till att kurvan planar 
ut eftersom detta lärande inte ger lika drastiska effekter i början utan dessa effekter blir 
synliga först då viss tid förflutit.   
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Inom Företaget råder det en bristande gemensam förståelse för vad 
kompetensutvecklingen innebär och vad den skall leda till. Då medarbetarens inledande 
förståelse för kompetensutvecklingen och arbete efter hand ändras med bristande 
motivation för kompetensutvecklingen som följd kan detta göra att kompetens- 
utvecklingskurvan planar ut. 

6.2. Möjliga åtgärder för att förhindra kurvans 
utplaning 

Med utgångspunkt i tidigare förda resonemang i analyskapitlet kommer vi att för 
Företaget presentera några möjliga åtgärdsförslag för kompetensutvecklingskurvans 
utplaning.   

 

Då Företagets utformning av kompetensutvecklingen inte överensstämmer med det 
arbete som sker inom Företaget, borde målen för kompetensutvecklingen ses över så att 
de är förenliga med den rådande synen på arbete. Om en stor del av arbetsuppgifterna är 
av problemlösande natur vore det måhända lämpligt om även 
kompetensutvecklingsinsatserna stimulerar detta. Målen borde även förankras hos 
medarbetarna så att medarbetare och ledning får en liknande syn på 
kompetensutvecklingen. 

 

Det är viktigt att kompetensutvecklingen verkligen genomförs och följs upp och detta 
torde vara ledarens ansvar att åstadkomma denna uppföljning genom fungerande 
utvecklingssamtal. Att kompetensutvecklingen genomförs är till stor del avhängigt 
arbetet och medarbetaren måste få möjlighet att satsa på kompetensutvecklingen utan att 
arbetet läggs på hög. En ledningsfråga borde därför vara att på ett bra sätt söka 
möjliggöra kompetensutvecklingen i relation till arbetet. 

 

Ett alternativ till dagens utformning av kompetensutvecklingen inom enheten skulle 
kunna vara att den inte görs så kontinuerlig, detta för att ge medarbetarna andrum och 
låta de förvärvade kunskaperna sjunka in. Om kurser och liknande får möjlighet att 
sjunka in kan medarbetarna själv se att de har nytta av det och på så sätt bli mer 
motiverade till nästkommande kompetensutvecklingsomgång. Detta förslag har 
framkommit i de intervjuer som har genomförts med medarbetare inom enheten. 

6.3. Är det önskvärt att kurvan skall fortsätta 
öka? 

Om syftet med kompetensutveckling är att Företaget skall öka sin vinst genom att bli 
mer konkurrenskraftig kan en kompetensutvecklingskurva som ständigt går uppåt ses 
som åtråvärd. Om syftet däremot är att medarbetaren skall utveckla sin kompetens 
genom förändrad förståelse är denna kurva kanske inget att sträva efter. I detta fall 
skulle en omvänd kurva vara mer önskvärd eftersom en sådan kurva visar att effekterna 
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av ett utvecklingsinriktat lärande, hos medarbetaren, blir märkbara då en viss tid har 
förflutit sedan kompetensutveckling genomfördes. Den utplaning som Företagets 
befintliga kurva nu påvisar kommer kanske att fortsätta plana ut om ingenting görs från 
Företagets sida. För att kurvan skall öka igen kan ett förslag vara att 
kompetensutvecklingen inte fortsätter vara kontinuerlig då effekterna av det 
utvecklingsinriktade lärandet på så sätt kan räknas in i kurvan. När denna effekt sedan 
börjar bli synbar kan kompetensutvecklingen återupptas. På detta sätt får kurvan både 
den långsiktiga ökningen som det utvecklingsinriktade lärandet ger och den initiala 
kraftökning som det anpassningsinriktat lärande ger.  

 

 

 

 

 

             

 
Företagets befintliga kurva                  Utvecklingsinriktad kurva                          Företagets framtida 
                  kurva?  

6.4. Vår uppsats- exempel på en 
utvecklingsinriktad kurva 

 

En arbetsprocess kan te sig på olika sätt, i denna uppsats har bl.a. behandlats huruvida 
kompetensutveckling kan ses som en anpassningsinriktad- eller utvecklingsinriktad 
process med två olika typer av kurvor som följd. Som en sista reflektion kan vi se att 
vårt arbete har följt en utvecklingsinriktad kurva. Trots att arbetet har flutit på bra under 
hela tiden är det först på sluttampen vi kunnat se hur allt har fallit på plats. Jämfört med 
när vi började har vår kunskap ökat och det är först nu vi kan skörda resultatet av denna 
process i form av en färdig uppsats. 



 a

7. Referenser 
Litteratur 
Aronsson, G & Berglind, H. (red) (1990). Handling och Handlingsutrymme. Lund: 

Studentlitteratur. 

Axelsson, B. (1997). Kompetens för konkurrenskraft: Källor, drivkrafter och metoder 
för kompetensutveckling i företag. Stockholm: Nordstedts Tryckeri.   

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A social cognitive 
theory. New Jersey: Prentice- Hall Inc. 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Boud, D & Garrick, J. (2001). Understanding Learning at Work. Bodmin: MPG Books 
Ltd. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 

Ellström, P-E. (1996). Arbete och lärande: förutsättningar och hinder för lärande i 
dagligt arbete. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Ellström, P-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, 
begrepp och teoretiska perspektiv. Stockholm: Elanders Gotab. 

Ellström, P-E, Gustavsson B, Larsson, S. (1996). Livslångt lärande. Lund: 
Studentlitteratur. 

Hall, J. (1990). Kompetens i organisationen. Lund: Studentlitteratur. 

Holme, I & Solvang, B. (1991). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Jarvis, P. (1992). Paradoxes of Learning: On becoming an individual in society. San 
Fransisco: Jossey-Bass Publishers.  

Lundmark, A. (1998). Utbildning i arbetslivet: Utgångspunkter och principer för 
planering och genomförande av personalutbildning. Lund: Studentlitteratur. 

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality.(2:a uppl). New York: Harper & 
Row Publishers Inc. 

Neuman, L. (1999). Social Research Methods, Qualitative and Quantitative 
Approaches. Boston: Allyson and Bacon. 

Patrick, J. (1992). Training: Research & Practice. Cornwall: TJ Press Ltd. 

Probst, G. & Büchel, B. (1997). Organizational Learning: The competitive advantage of 
the future. Eastbourne: Antony Rowe Ltd. 

Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och Förståelse: ett kompetensperspektiv 
på organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

Schön, D. (1995). The Reflective Practitioner: How professionals think in action. 
Guildford and King’s Lynn: Biddles Ltd. 



 b

Skinner, B F. (1953). Science and Human behavior. New York: MacMillan Company. 

Smither, R. (1997). The Psychology of Work and Human Performance. (3:e uppl). New 
York: Addison Wesley Longman Inc.   

Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
Lund:Studentlitteratur. 

Söderström, M. (1981). Personalutveckling i arbetslivet och återkommande utbildning: 
några problem och utvecklingsmöjligheter. Uppsala: Textgruppen i Uppsala AB.  

Tosi, H.L. & Mero, N.P. (2003). The Fundamentals of Organizational Behavior: What 
Managers Need to Know. Cornwall: TJ International. 

Yukl, G. (2002). Leadership in Organizations. New Jersey: Prentice- Hall Inc. 

 

Artiklar 
Agashae, Z & Bratton, J. (2001). Leader- follower dynamics: developing a learning 

environment. Journal of Workplace Learning Vol 13. Nr 3, s 89-102. MCB 
University Press. 

Alvesson, M. (1999). Beyond Neo-Positivists, Romantics and Localists- A Reflexive 
Approach to Interviews in Organizational Research. Lund University: Department of 
Buisness Administration, School of Economics and Management. 

Dall’alba, G & Sandberg, J. (1996). Educating for Competence in professional practice. 
Instructional Science Nr 24 s 411-437. Nederländerna: Kluwer Academic Publishers  

Drejer, A. (2000). Organisational learning and competence development. The Learning 
Organization. Vol 7. Nr 4, s 206-220. MCB University Press. 

Kierein, N & Gold, M. (2000). Pygmalion in work organizations: A meta-analysis. 
Journal of Organizational Behaviour Vol 21. s 913-928. John Wiley & Sons, Ltd.  

 



 c

8. Bilagor  

8.1. Intervjuguide för bakgrundsintervju med 
chefen för enheten  

 

Vilket är det övergripande syftet för att enheten genomför denna sorts återkommande 
utbildning? 

 

Vilka olika typer av kompetensutvecklingsinsatser har gjorts? 

 

Vad är syftet med de olika insatserna?  

 

Hur har det bestämts vilka olika insatser som ska göras? 

 

Hur implementeras de i det dagliga arbetet? 

 

Beskriv medarbetarsamtalen. 

 

Beskriv arbetssituationen under dessa två år. 

 

Har gruppen förändrats under dessa två åren?  

 

Vad tror du uppfattningen i gruppen är om kompetensutveckling? 
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8.2. Intervjuguide för intervjuer med 
medarbetare 

 

Förklarar syftet med undersökningen, visar kurvan samt säger att allting är anonymt.  

 

Bakgrundsinformation 
Formell utbildning 

Hur länge har du arbetat i Företaget? 

Nuvarande arbetsuppgifter?  

Hur länge har du haft dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Vad arbetade du med innan inom Företaget? 

 

Individuella faktorer 
Som vi har förstått det har ni gått igenom kompetensutveckling i två omgångar. Nu 
skulle vi vilja veta vilken kompetensutveckling du har varit med om, vad du tyckte om 
dem, vad de gav dig, samt hur ditt arbetet och arbetssituation har förändrats under dessa 
två åren.   

 

*Beskriv vilken kompetensutvecklingsinsats du har varit med om och varför du fick 
den.  

 

*Beskriv hur komp. utv insatsen var upplagd. 

 

*Beskriv hur du upplevde insatsen. 

 

*Beskriv vilka kunskaper du anser komp utv. insatsen gav dig. 

 

*Berätta vilken användning har du haft av komp utv. på arbetet när du kom tillbaka.  

 

Beskriv utvecklingssamtalen, vad handlar de om?  

 

Beskriv hur du ser på den fortsatta kompetensutvecklingen inom Företaget.  
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Vad för sorts kompetensutveckling skulle du vilja ha i framtiden?  

 
(* = frågan ställs om, för respektive kompetensutvecklingsinsats.)  

 

Faktorer på gruppnivå 
 

Skulle du vilja beskriva den här arbetsgruppen?  

 

Beskriv om och i så fall hur din arbetsgrupp har förändrats under dessa tre år ni har 
arbetat ihop.   

 

Beskriv gruppens syn på komp utv.  

 

Beskriv hur du tror gruppen ser på nästkommande års kompetensutvecklingsinsats. 

 

Faktorer på organisationsnivå 
 

Beskriv din chefs roll i hela komp utv. processen. 

 

Ni är mitt uppe i en organisationsförändring, vilka tankar har du om den?  

 

Beskriv hur det är att arbeta på Företaget.  

 

Är det något i kompetensutvecklingsprogrammet som du tycker borde ändras på något 
sätt? 

 

Vad anser du om kurvan Företaget har utarbetat?  

 

Finns det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

Om vi har några kompletterande frågor, går det bra om vi mailar dig?  

 

Tack för hjälpen! 


