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kompetens. Vi var intresserade av att studera relationen
mellan dessa två former av kompetensutveckling.

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan
den individuella och organisatoriska kompetensutvecklingen
inom WM-data Syd AB samt vilken betydelse denna relation
har för företagets kompetensutveckling.

Metod: Vi genomförde en kvalitativ studie med en intervju-
undersökning som datainsamlingsmetod. Empirin
bearbetades sedan genom att vi kombinerade metoderna
clustering och making contrasts/comparisons.

Resultat: Resultaten visade ett flertal utmärkande karaktärer i
relationen som ekonomins och marknadens inflytande,
organisationens tydlighet och i synnerhet vikten av
kommunikation. Relationen påverkar kompetens-
utvecklingens kort- respektive långsiktighet och vi ser ett
behov av en strategi och bra kommunikation inom företaget
för att uppnå en samverkan i relationen.
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FÖRORD

Efter många sömnlösa nätter är vår uppsats klar och det har blivit dags att summera
arbetet och tacka de som på olika sätt har bidragit till att det i dag finns en färdig
uppsats att skriva ett förord till.

Först skulle vi vilja rikta ett stort tack till Magnus som var den vi inledningsvis ringde
för att få kontakt med någon på WM-data i Malmö-Lund regionen. Via Magnus fick vi
kontakt med Charlotte på WM-data Syd AB som har varit vår kontaktperson genom
uppsatsarbetet. Vi skulle vilja rikta ett speciell tack till Charlotte och de personer som
ställt upp för oss genom att låta sig intervjuas. Ett tack även för det vänliga bemötande
vi alltid upplevde då vi under två veckors tid ockuperade konferenslokalerna för att
genomföra våra intervjuer.

Avslutningsvis vill vi sända ett varmt tack till vår handledare Birgit som har varit till
väldigt stor hjälp genom hela processen.

Lund i januari 2002

Per Pupini och Morgan Svantesson
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1 INLEDNING

1.1 Vårt intresse för kompetensutveckling

Begreppet kompetens och då i synnerhet kompetensutveckling av skiftande slag anser vi
vara ett väldigt spännande område att studera. Tidigare har vi, var för sig, skrivit mindre
uppsatser kring individuell kompetensutveckling kopplat till organisationen på olika
sätt. Vår övergripande ambition med studien är att denna gång utforska problemområdet
ur ett för oss nytt perspektiv.

Målet är nämligen att undersöka relationen mellan individuell och organisatorisk
kompetensutveckling och vilken betydelse denna relation har för kompetens-
utvecklingen i ett företag. Kompetensutveckling är förvisso ett ämne som det skrivits en
hel del om tidigare men genom denna infallsvinkel tror vi oss kunna genomföra en för
ämnesområdet relevant studie.

1.2 Bakgrund

Enligt vår uppfattning har samhället de senaste tio åren genomgått stora förändringar då
utvecklingen inom framför allt information- och kommunikationsteknik har nått stora
genombrott. Denna snabba utveckling har skett tillsammans med ett förändrat
organisationstänkande med inriktning mot kunskapsorganisationer och kunskaps-
intensiva organisationer. Dessa förändringar i samhället och arbetslivet menar vi har
ställt både organisationers och människors förmåga att kontinuerligt lära och utvecklas i
fokus.

För att möta dessa utmaningar tror vi att det även måste skapas en vilja hos
organisationer och individer att ständigt utveckla och ta till sig ny kunskap. I en rapport
från arbetsmiljöinstitutet konstateras att: ”Kunskaper och kompetens betraktas allmänt
som avgörande för såväl den enskilde individens möjligheter i arbetslivet som för
Sveriges framtid som välfärdsnation” (Aronsson & Sjögren, 1994, s. 128). Detta
stämmer väl med vår uppfattning om att de flesta människor vill utvecklas och lära samt
att det är en förutsättning för både medarbetarna och organisationen i stort inom en
kunskapsintensiv organisation. Vidare visar statistiken (se bilaga 1) att organisationer,
företag och kommuner satsar stora resurser på att utveckla sina medarbetares
kompetens. Detta är ett tecken på att kompetensutveckling har blivit ett viktigt
strategiskt inslag i organisationers ledningsfunktion (SOU 1996:164). Dessutom menar
Ellström (1996a) att organisationer som inte satsar på samtliga medarbetares kompetens
riskerar att hamna efter i utvecklingen.

Vi tror också att på grund av de nämnda förändringarna har samhällets förmåga att
tillvarata kompetens ökat i betydelse för dess konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.
Detta går även att utläsa i en delrapport från kompetensutredningen: ”Arbetskraftens
kompetens har blivit en av de viktigaste frågorna för förbättringen av
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levnadsstandarden, konkurrenskraften, den enskildes arbetstillfredsställelse och för att ta
tillvara människors resurser” (SOU, 1991:56, s.9). Vidare kan vi konstatera att
kompetensutveckling har fått ett stort utrymme i samhällsdebatten och begreppet
används för att beteckna såväl processer eller åtgärder som mål eller resultat.
Kompetensutveckling och lärande tycks inte bara diskuteras inom pedagogik och
arbetsvetenskap utan även i exempelvis företagsekonomi. Problemområdets betydelse
har gjort att det har fått en mer tvärvetenskaplig karaktär. Det har utvecklats från ett
relativt snävt kompetensbegrepp och vi upplever att forskningsområdet idag har vidgats
och kopplas till begrepp som livslångt lärande, lärande organisationer, Human Resource
Management, humankapitalteori, kompetensekonomi, kvalitetsutveckling men även till
flexibilitet, nya organisationsformer, kommunikation och kultur. Slutligen anser vi att
detta har medfört att kompetensutveckling som begrepp blivit än mer intressant men
samtidigt mer komplext att studera. Denna aspekt tillsammans med det faktum att alla
frågor som rör lärande och organisationer i grund och botten handlar om människor med
känslor, behov och åsikter är de främsta orsakerna till att kompetensutveckling är ett
mångfacetterat och spännande ämnesområde.

1.3 Det pedagogiska problemet

Vår utgångspunkt är att utveckla mer kunskap om relationen mellan individuell och
organisatorisk kompetensutveckling inom en organisation. Hur påverkar
organisationens och individens kompetens varandra? Handlar det om en dialog? Kan
man tala om ett konsensus- eller ett konfliktförhållande och vilken betydelse har detta i
så fall för kompetensutvecklingen i organisationen? (I figuren nedan illustrerar vi denna
utgångspunkt.)

Figur 1. Modell över studiens fokus

Kompetensutveckling har det som tidigare nämnts skrivits en hel del om. Detta är i sig
en komplex process för den organisation som planerar att genomföra den. Söderström
(1990) nämner tre problem som kan uppstå då en organisation eller ett företag skall
bedriva kompetensutveckling där det första är frågan om en viss utbildning eller andra
åtgärder leder till avsedd kompetens. Det andra problemet avser i vilken utsträckning
det går att bedöma vilken kompetens man verkligen fått och vad den kan innebära. Det
tredje problemet handlar om användning av ny kompetens och om systemet, kulturen
och handlingsutrymmet i övrigt gör det möjligt att använda denna nya kompetens på ett
för organisationen fördelaktigt sätt.

Relationen mellan organisatorisk- och individuell kompetensutveckling har det däremot
enligt vår mening skrivits lite om. Kring denna relation uppstår ytterligare en mängd
frågor: Är det organisationens kompetensutveckling som styr individens kompetens-

Organisatorisk kompetensutveckling

Individuell kompetensutveckling
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utveckling eller förhåller det sig tvärt om? Hur påverkar den enskilda människans syn
på kompetensutveckling organisationens? Hur påverkar i sin tur organisationens syn på
kompetensutveckling den enskilda individens? Hur ser organisationens kompetens-
utvecklingsstrategi ut? Är den av organisatorisk art eller av individuell karaktär? Vilken
är medarbetarnas uppfattning av organisationens strategi för kompetensutveckling?
Vilken betydelse har ledningsfunktionerna för kompetensutvecklingen i organisationen
som helhet?

Dessa frågor leder oss fram till den pedagogiska relevansen för studien som baseras på
vårt antagande att där det finns kompetens går den även att utveckla. Vidare förutsätter
vi att all kompetensutveckling oavsett om den är individ-, kollektivt- eller
organisatoriskt inriktad kräver någon form av lärande. Denna förutsättning innebär att
vårt pedagogiska problem blir: Hur får man en uppfattning om relationen mellan
individuell och organisatorisk kompetensutveckling inom en organisation? Vi betraktar
detta som ett viktigt pedagogiskt problem då vi anser att kompetensutveckling rör sig på
tre nivåer: Samhälls-, organisations- och individuell nivå. Dessa inverkar i sin tur på
varandra genom interaktion vilket innebär att det finns ett ömsesidigt beroende-
förhållande mellan de tre olika nivåerna. I denna studie kommer vi emellertid att
koncentrera oss på organisations- och individuell nivå.
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2 STUDIENS SYFTE

2.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan den individuella och
organisatoriska kompetensutvecklingen inom WM-data Syd AB samt vilken
betydelse denna relation har för företagets kompetensutveckling.

2.1.1 Frågeställningar
För att studien i sin helhet skall kunna uppfylla syftet tar vi stöd av följande
frågeställningar och genom att under arbetets gång bearbeta och besvara dessa anser vi
att vi kommer att uppfylla vårt syfte med studien.

1. Vad är utmärkande för individuell- och organisatorisk kompetensutveckling?

2. Vilken är uppfattningen kring individuell- och organisatorisk
kompetensutveckling?

3. Hur upplevs företagets kompetensutvecklingsstrategi?

4. Vilken är ledningens betydelse för kompetensutvecklingen inom organisationen?

5. Finns det en relation mellan den individuella och organisatoriska
kompetensutvecklingen?

6. Hur uppfattas denna relations betydelse för företagets kompetensutveckling?

2.2 Avgränsningar

Denna studie handlar om kompetensutveckling vilket är ett synnerligen stort ämne
varför vi har valt ett antal avgränsande faktorer. Vi anser som beskrivits ovan att
kompetensutveckling rör sig på tre nivåer vilka i sin tur inverkar på varandra genom
interaktion. I denna studie kommer vi emellertid att fokusera på organisations-
respektive individuell nivå i vår strävan att undersöka relationen mellan dessa. Vidare
har vi i vårt val av forskningsobjekt haft som mål att studera denna relation på ett
kunskapsföretag inom privat sektor. För att kunna få en så grundlig uppfattning av
problemområdet som möjligt inom detta forskningsobjekt har vi även valt att begränsa
oss till ett företag istället för en jämförande studie.
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2.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av tre delar och den inleds med en första del bestående av kapitel 1
och 2. Kapitel 1 innehåller vårt intresse för kompetensutveckling, bakgrunden till
studien samt det pedagogiska problemet medan kapitel 2 tar upp studiens syfte,
frågeställningar samt avgränsningar.

Den andra delen består av kapitel 3 och 4. Kapitel 3 tar upp hur litteratursökningen
genomfördes och redogör för studiens teoretiska bakgrund vilken är lärande, kompetens
och kompetensutveckling ur olika perspektiv samt korta beskrivningar av kontextuella
och professionella värdesystem, strategi och kunskapsorganisation/kunskapsföretag.
Kapitel 4 beskriver studiens metod och tar upp metodologisk ansats, val av metod, val
av företag, intervjuundersökningens genomförande samt metodkvalitet.

Den tredje delen omfattar kapitel 5, 6 och 7. I kapitel 5 redogörs för studiens resultat
vilken inleds med korta beskrivningar av företaget och intervjupersonerna. Vidare
redovisas frågeområdena individuell kompetensutveckling, organisatorisk kompetens-
utveckling, relationen mellan dessa samt relationens betydelse för företagets
kompetensutveckling. Kapitel 6 inleds med en kort analys av åsikterna om begreppen
kompetens och kompetensutveckling inom företaget. Därefter analyseras relationen
mellan den individuella och den organisatoriska kompetensutvecklingen samt slutligen
relationens betydelse för företagets kompetensutveckling i stort. Denna tredje del
avslutas med kapitel 7 som består av en diskussion av metoden och de uppnådda
resultaten, avslutande reflektioner samt förslag till fortsatt forskning.
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3 TEORETISK BAKGRUND

3.1 Litteratursökning

Vid sökning av litteratur kan man, enligt Backman (1998), urskilja tre olika
huvudsakliga metoder nämligen konsultation, manuell sökning och datorbaserad
sökning. De metoder vi valde var i den inledande fasen av arbetet konsultation (med vår
handledare) samt datorbaserad sökning som startade i det nationella
biblioteksdatabassystemet, LIBRIS, med följande sökord enskilt och i kombination:
Kompetensutveckling, individuell kompetensutveckling, organisatorisk kompetens-
utveckling, strategi och lärande. Dessa sökningar gav tips och uppslag som vi sedan
sökte på i den gemensamma bibliotekskatalogen för Lunds universitet, LOVISA, samt
Malmö högskolas biblioteksdatabas, VEGA, där vi också använde oss av ovan nämnda
sökord. För att få ytterligare uppslag och framförallt mer aktuell litteratur använde vi
oss av databaser såsom Artikelsök, IBSS och ERIC. Vidare har olika avhandlingar och i
viss mån även äldre C- och D-uppsatser fungerat som en bra inspirationskälla då dess
referenslistor tjänat som ett komplement till den datorbaserade sökningen i vårt sökande
efter relevant litteratur. Därefter genomförde vi manuell sökning i samband med att vi
kollade de träffar och tips som vi fick igenom konsultationen och de datorbaserade
sökningarna. Efter ovanstående sökningar gjorde vi ett första urval och sorterade bland
litteraturen och valde bort de böcker som vi ansåg inte höll våra krav för ämnet eller
avseende vetenskaplighet. Våra krav för ämneslitteraturen var att den skulle ge oss
insikter i ämnet i förhållande till vårt syfte och grunder för vårt val av metodlitteratur
var att den skulle vara relevant, mer djupgående avseende metodologiska fråge-
ställningar men även till viss del förklarande och beskrivande för metoden i vår studie.

Avseende källkritik och vetenskaplighet bör det vara möjligt att göra en bedömning
angående när och var dokumenten tillkom, varför de tillkom samt författarens syfte med
dokumentet. Dessutom bör det framgå vem författaren är och dennes relation till den
händelse som beskrivs (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 1994). Dessa
kriterier har för oss varit grundläggande i urvalet. Avslutningsvis finns inom
ämnesområdet kompetensutveckling en mängd litteratur som vi uppfattat som inte
tillräckligt vetenskaplig för att kunna bygga några teoretiska resonemang kring varför vi
har valt att inte använda dem i teoriavsnittet.

3.2 Kort om lärande

Vår strävan med detta delavsnitt är att väldigt kort ta upp några begrepp kring lärande
som vi anser kan kopplas till kompetensutveckling. Inledningsvis menar Löfberg (1990)
att man kan skilja mellan begreppen lärande och inlärning. Med lärande avser han den
aktivitet som innebär att iakttagelser och information bearbetas och sammanförs till ny
kunskap, som är specifik för den lärande. Inlärning däremot är att ta till sig något på
förhand givet, avgränsad information eller fakta.
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3.2.1 Individuella perspektiv
Vuxenutbildning måste förstås i relation till hur den handskas med vardagskunskap och
vardagslärande. Människor inom vuxenutbildningen bär alla med sig tolkningar av sin
omvärld vilket är deras samlade kunskap. Dessa tolkningar kan och måste förändras i
studier för att ett lärande skall uppstå. En persons tankar och handlingar måste utmanas
för att en dynamik skall uppstå inom vilken förändringar av invanda tolkningar och
mönster kan ske (Larsson, 1996).

Nedan följer en modell som utarbetats av Lundmark (1998). Första steget är påverkan
(1) som i sin tur leder till ett visst lärande (2). Lärandet bearbetas sedan både medvetet
och omedvetet genom tankearbete och ytterligare erfarenheter. Det man lärt sig vid
första påverkanstillfället kan därför förändras genom tankearbetet, detta leder i sin tur
till kunskapsutveckling (3). Sista steget, kunskapsanvändning (4) innebär att det man
lärt sig används i exempelvis arbetet. I och med att man använder de nya kunskaperna
utvecklas man och detta visas med interaktionspilen mellan (3) och (4).

Figur 2. (Lundmark, 1998)

I princip löper processen på ungefär samma sätt oberoende av om påverkan sker via
organiserad utbildning, massmedia, böcker eller själva arbetet. Utbildning utgör alltid
en process och man utsätts alltid som individ för olika slags pedagogisk påverkan i sitt
arbete (Lundmark & Söderström, 1988).

Ellström (1996b) talar om två sorters lärande nämligen anpassningsinriktat och
utvecklingsinriktat lärande. Inlärningssituationer i skolan, direktiv och instruktioner på
arbetsplatsen nämns som exempel på anpassningsinriktat lärande. Ellström menar att
denna sortens lärande är bra för att lära sig att behärska elementära regler och principer
men inte till att utveckla problemlösningsförmåga eller kreativitet varför lärandet i
arbetet inte får begränsas till anpassningsinriktat lärande. Det anpassningsinriktade
lärandet måste enligt Ellström kompletteras med utvecklingsinriktat lärande. Detta
lärande präglas av att uppgiften, målen eller förutsättningarna för lärandet inte tas för
givet. Man fokuserar inte bara på hur? utan även vad? och varför?

           Individfaktorer                                      Miljöfaktorer
    HANDLINGSUTRYMME

PÅVERKAN
         (1)

LÄRANDE
       (2)

  KUNSKAPS-
  UTVECK-

  LING
  (3)

KUNSKAPS-
ANVÄND-

NING
(4)
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3.2.2 Organisatoriska perspektiv
Enligt Senge (1995) behärskar och kontrollerar den lärande organisationen följande fem
discipliner medan en vanlig organisation inte gör det. Den första disciplinen benämner
Senge för Personal Mastery och denna innebär att man själv som individ i en
organisation skall sträva efter att deltaga i och försöka påverka organisationens lärande
på ett positivt sätt. Mental Models är de normer och värderingar som alla människor har
och dessa tankemodeller påverkar i allra högsta grad vårt beteende och hur vi upplever
situationer. Dessa modeller bör göras medvetna och diskuteras. Vidare påvisar Senge att
det viktigaste för att Teamlearning skall kunna uppstå är en bra dialog inom
organisationen där alla får ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Den fjärde
disciplinen som benämns Building Shared Vision innebär att individerna i
organisationen bör ha ungefär samma visioner om dess mål. Detta leder i sin tur till en
större känsla av delaktighet i organisationen. Den femte och enligt Senge viktigaste
disciplinen är Systems Thinking vilken är den disciplin som binder ihop de fyra första
och gör dem till en helhet. Systems Thinking handlar alltså om att se organisationen
som en helhet.

Organisatoriskt lärande är enligt Docherty (1996) en process av upptäckter och
korrigering av fel, förbättrat handlande genom bättre kunskap och förståelse och en
lärande organisation spanar ständigt mot omvärlden efter ny kunskap, erfarenheter och
förändringar i omvärlden samtidigt som den främjar lärandet hos sina medarbetare
(Docherty, 1996). Dessa kunskaper skall i sin tur komma hela organisationen till godo
då organisationen ses som ett öppet system (Albinsson, 1998). Sammanfattningsvis kan
man utläsa att Docherty, Albinsson och Senge betonar öppenhet, förmåga till förändring
och lärande som viktiga beståndsdelar i en lärande organisation. De uppvisar enligt vår
mening en tämligen utopisk syn på organisationen och dess förmåga till lärande medan
Söderström (1996) däremot intar en mer kritisk ställning avseende begreppet lärande
organisation då han ställer frågan om det egentligen är möjligt att tala om att
organisationer lär. Han ger inget entydigt svar till detta utan konstaterar att det enligt
vissa forskare alltid är individer som lär.

3.2.3 Reflektionens betydelse för lärande
Reflektion ses, enligt Ellström (1996b), som ett nödvändigt villkor för att ett kvalificerat
lärande skall äga rum vilket också framkommer inom ett flertal teorier om vuxnas
lärande. Reflektion innebär bland annat att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka på sig
själv och vad man gör, i syfte att få ett perspektiv på situationen. Reflektion innefattar
också att relatera en viss verksamhet och utförda handlingar till uppställda mål och
resultat. Detta tar också Granberg (1996) upp då han menar att en central del i
kunskapsskapandet är reflektion då kunskaper eller föreställningar om omvärlden kodas,
lagras, återhämtas från minnet och omstruktureras.

Ett slags lärande som till stor del bygger på reflektion är erfarenhetsbaserat lärande.
Denna form av lärande har individen eller gruppens erfarenhet som utgångspunkt och är
en metod som syftar till att ge individen ett strukturerat sammanhang att reflektera över,
lära av samt att bearbeta sina olika erfarenheter. Ett resultat av den här bearbetningen
och reflektionen är att man kan dra slutsatser och formulera lärdomar (Svedberg, 1997).
Ett liknande synsätt på reflektion hittar vi inom en vid ram för arbetslivet och den
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omfattar personalens förståelse av arbetet. En ändrad förståelse av arbetet ändrar
medarbetarens lärande och därmed utvecklas en ny sorts kompetens (Sandberg &
Targama, 1998). Kompetens utvecklas enligt Trollestad (1994) framför allt genom
individens reflektion över sig själv och sin uppgift och för att denna utveckling skall ske
krävs vissa förutsättningar som till exempel en organisation med en öppen dialog och
möjlighet till kritisk reflektion men också en individuell vilja till lyhördhet och
tydlighet. Vi ser här ett samspel likt det Hansson (1997) talar om nedan vid självstyrd
kompetensutveckling.

3.3 Kompetens

Bjurklo och Kardemark (1998) har gjort följande definition av begreppet kompetens:
”Kompetens är de anställdas kunskaper i alla former samt personlighetsmässiga
förmågor” (s. 34). Granberg (1998) utvecklar detta vidare då han menar att kompetens
är förmågan till målinriktad handling i rätt sammanhang.

Söderström (1990) ser kompetens som ett dynamiskt begrepp med processbetydelse
vilket innebär att det är något som kan utvecklas, användas och förändras över tiden.
Söderström säger vidare att kompetens är villkorligt i den meningen att det för att bli
intressant bör kunna relateras till en strategi, en verksamhet, ett mål eller en
arbetsuppgift. Söderström menar slutligen att det är ett kvalitativt begrepp som inte låter
sig infångas, beskrivas, mätas eller värderas i traditionella kvantitativa termer.

Slutligen angående kompetensbegreppet brukar man skilja mellan individuell
kompetens och organisatorisk kompetens, där det sistnämnda mer är summan av alla
enskilda individers kompetens (Granberg, 1998).

3.3.1 Individuell kompetens
Kompetens är uppbyggt av tre komponenter vilka är kunskap, vilja och tillfälle och
dessa påverkar alla utvecklingen hos individerna. Kunskapen är den grundläggande
punkten och viljan måste finnas för att kunskapen skall kunna tas emot och användas.
Tillfället måste slutligen vara rätt för att individerna skall kunna vara mottagliga och
villiga att lära sig eller att lösa de situationer de ställs inför (Granberg, 1998).

Axelsson (1996) identifierar tre faktorer som påverkar individuell kompetens där den
första är att individen skall ha goda kunskaper av olika slag vilket även ger god
förståelseförmåga. Den andra faktorn är att individen skall ha goda färdigheter som
bland annat ger en bra handlingsförmåga. Tredje faktorn består av att det skall finnas
motivation, vilja och lust som bidrar till att frigöra den energi som krävs för att använda
och utveckla en god förmåga att förstå och handla. Axelsson säger avslutningsvis att
den relativa betydelsen av dessa faktorer kan variera mellan olika arbetsuppgifter och
arbetsroller. En alternativ syn på begreppet individuell kompetens presenteras av
Sandberg (1994) som menar att kompetens består av mer än individens kunskaper och
färdigheter. Han anser att individens uppfattning av sina arbetsuppgifter är en viktig
beståndsdel av individens kompetens.
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3.3.2 Organisatorisk kompetens
Wikström, Norrman, Anell, Ekvall, Forslin och Skärvad (1994) menar att kompetens i
första hand är ett individbegrepp men man kan även tala om en organisations
kompetens. Organisatorisk kompetens är då individernas samlade kompetens och i
organisationen lagrad kunskap. Wikström et al anser att det är viktigt att se kompetens
som ett vidare begrepp än kunskap då det innefattar kognitiva, emotionella och sociala
element. Braf (2000) menar till skillnad från Granberg (1998) att en organisations
kompetens består av mer än enbart den samlade kunskapen. Hon påpekar att i de fall
kunskap ses som den enda meningsfulla resursen har man ett alltför snävt synsätt på
organisationen och bortser från andra delar i den organisatoriska förmågan som till
exempel dess informationssystem.

Millak (1998) presenterar i sin avhandling en modell (se nedan) i vilken han förmedlar
sin syn på organisatorisk kompetens. Han påpekar att omgivningen och organisationen
påverkar varandra men säger också att omgivningens påverkan är starkast. Vidare
menar Millak att som resultat av de olika processerna, som man kan utläsa i modellen,
påverkas den samlade kompetensen på både individ- och organisationsnivå.

Figur 3. Modell för organisatorisk kompetens (Millak, 1998)

3.4 Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är enligt Bjurklo och Kardemark (1998) alla de åtgärder som en
organisation eller ett företag kan vidta för att förändra eller utveckla kompetensen hos
enskilda medarbetare, grupper av medarbetare eller hela organisationen. De skriver
vidare att kompetensutveckling i en organisation handlar om en process som skall leda
till positiva och individuella förändringar som i sin tur får effekt på hela organisationen.
Ellström och Nilsson (1997) finner även en koppling till arbetsmarknadens behov då de
menar att kompetensutveckling används som en sammanfattande beteckning för de
olika åtgärder som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kompetens.
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Maltén (1997) menar liksom Ellström och Nilsson (1997) att viktiga faktorer att tänka
på vid kompetensutveckling är att den är behovs- och målinriktad. Med detta menas då
att man undersöker vilka behov som föreligger, hur man skall uppfylla dessa samt nå de
mål man föresatt sig och det väsentliga är att det finns tid till detta förarbete. Utveckling
av kompetensen behöver inte endast inrikta sig på ny kunskap utan istället bör det ses
som en förminskning av skillnaden mellan önskvärd och befintlig kompetens.

Ellström (1996a) använder uttrycket kompetensutveckling som en beteckning på olika
system och åtgärder som man kan dra nytta av för att höja individers eller
organisationers kompetens. Han menar vidare att denna definition gör kompetens-
utveckling synonym med utbildning men påpekar även att termen kompetensutveckling
ofta används som en beteckning på den process genom vilken en enskild individ lär sig
och skaffar sig kompetens. Ellström (1992) menar därför att man kan skilja mellan en
organisationsrelaterad och en individrelaterad innebörd av begreppet kompetens-
utveckling.

Avslutningsvis anser Elling och Utbult (1988) att en effekt av kompetensutveckling ofta
är ökad effektivitet och högre kvalitet av tjänsten/produkten men den skapar också på
längre sikt större arbetsglädje och trivsel. Detta anser vi är en effekt av kompetens-
utveckling som alltför ofta förbigås. En problemställning kring det här tas upp av
Bolman och Deal (1997) som skriver att ”kostnaderna för utbildning och kompetens-
utveckling är tydliga och lätta att mäta, men de positiva effekterna är svårare att
konkretisera och visar sig först på längre sikt” (s. 152).

3.4.1 Individuell kompetensutveckling
Människors kompetens är enligt Hansson (1997) ett resultat av lärande och förut-
sättningar för lärande är att det finns vilja, tillfälle samt en förmåga att lära och ut-
vecklas. Hansson skriver även att detta lärande ger kompetensutveckling och förmågan
att lära om och att lära nytt blir allt viktigare ju mer komplex omvärlden blir och ju
fortare den förändras. Vidare skriver Söderström (1990) att vi kan betrakta ändrad eller
ökad kompetens som ett sätt att öka den personliga kapaciteten vilken innebär större
möjligheter att åta sig olika slags uppgifter, ta mer ansvar eller helt enkelt söka andra
tjänster och arbeten. Kompetensutveckling sker allt oftare i samband med arbetet vilket
innebär att olika tillvägagångssätt inte kan läras in i förväg utan de måste läras in och
utvecklas parallellt med att en lösning arbetas fram (Hansson, 1997). Detta tar även
Sandberg och Targama (1998) upp då de hävdar att lärandet inte enbart äger rum inom
ramen för utbildning utan de menar att huvuddelen av vårt lärande sker utanför den
egentliga utbildningen genom till exempel kurser och seminarier men även
arbetsrotation och praktiktjänstgöring där det klara syftet är att utveckla den individuella
kompetensen. Vidare skriver Sandberg och Targama att den ständiga diskussionen av
ifrågasättande och reflekterande art i arbetsgruppen är ett väsentligt inslag i med-
arbetarnas kompetensutveckling. Detta resonemang visar på stora likheter med
Svedbergs (1997) teori angående reflektion och förståelse som viktiga beståndsdelar i
kompetensutvecklingsprocessen.

Hansson (1997) skriver om självstyrd kompetensutveckling vilket innebär att
medarbetarna själva måste äga sina kompetensbehov genom att vara medvetna om sina
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starka respektive svaga sidor. Detta betyder att de bör kunna analysera sina egna behov
av ny kompetens och formulera utvecklingsmål. Denna typ av kompetensutveckling
ställer stora krav på fördomsfrihet och kreativitet, från både medarbetarna och
organisationen, för att klara av en mer individualiserad arbetsutformning eller
utbildning. Organisationen bör exempelvis hjälpa till genom att erbjuda olika former av
vägledning såsom karriärplanering, utvecklingssamtal och vägledningsseminarier.
Denna process ställer därmed krav på individen som har ett ansvar för sin egen
kompetensutveckling men också organisationen och dess förmåga att uppmuntra
kompetensutvecklingen.

Söderström (1990) pekar slutligen på kompetensutvecklingens effekter på individen och
ser kompetens som en individuell resurs då han redogör för ett psykosocialt perspektiv
vilket innebär att människan känner ett större egenvärde och psykologisk trygghet om
hon upplever kontroll över sin omgivning i form av egenkontroll. Det är uppenbart att
kompetens med relevant innehåll kan vara ett medel för uppnå sådan egenkontroll.

3.4.2 Organisatorisk kompetensutveckling
Ellström (1996a) nämner fyra orsaker till varför det är viktigt att satsa på kompetens-
utveckling där det inledningsvis handlar om ökad decentralisering och komplexitet samt
en spridning av beslutsfattandet inom organisationer vilket ställer nya och högre krav på
medarbetarnas kompetens. För det andra handlar det om att det skall finnas en
arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och utveckling. Den tredje orsaken
påvisar att medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling inom organisationen
påverkar både individens personliga utveckling och dennes engagemang i samhället.
Till sist framhåller Ellström vikten av kompetensutveckling i arbetslivet då formella
utbildningar ofta är svårapplicerbara i arbetslivet.

Den decentralisering och spridning av beslutsfattandet som Ellström ovan nämner som
ett led i organisationens kompetensutveckling ser Blackler, Crump och McDonald
(1998) som nödvändigt för dagens kunskapsorganisationer. De menar att dessa ofta är
uppbyggda av en mängd olika expertområden och för att organisationen skall kunna
utnyttja sin kompetens rätt måste det föras en kontinuerlig dialog mellan expert-
områdena. Detta tar också Hansson (1998) upp då han pekar på vikten av att
individernas olika förmågor skall sammankopplas för att fungera som en helhet i syfte
att utveckla vad han benämner kollektiv kompetens.

Enligt Dalin (1988) är det då man skall utforma en kompetensutvecklingsplan möjligt
att använda sig av följande arbetsmodell vilken är indelad i sju faser: (1) Registrera
behov, (2) Prioritera mellan behov, (3) Analysera prioriterade behov, (4) Planera
utbildning och eventuella andra åtgärder, (5) Genomföra utbildning och eventuella
andra åtgärder, (6) Värdera resultaten av åtgärderna och (7) Följa upp resultaten. Denna
arbetsmodell är dock mest ett hjälpmedel för företaget och det är först i punkterna fyra
och fem som den får betydelse för den enskilde medarbetaren. Dessutom påverkar
målgruppernas nuvarande kompetens, arbetssituation, utvecklingsönskemål och planer
de utbildningsåtgärder som kan bli aktuella.
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3.4.3 Ledningens betydelse för kompetensutvecklingen
Ledningen har stor betydelse för organisationens kompetensutveckling då den är en del
i ledningens ansvar för organisationens totala verksamhetsutveckling (Elling & Utbult,
1988). Vi kommer därför att nedan kort ta upp ett antal exempel på ledarskap som alla
har en mycket tydlig inverkan på kompetensutvecklingen inom organisationen.

De senaste åren har delaktighet blivit ett centralt begrepp inom organisationer och
arbetsliv. Sandberg och Targama (1998) betonar vikten av att ledningen tar del av med-
arbetarnas idéer och funderingar för att skapa delaktighet inom organisationen.
Huvuduppgiften för ledningen blir därmed att vägleda, uppmuntra, förklara och stödja
medarbetarna inom grova ramar för verksamheten och detta sätt att leda baseras på att
medarbetare handlar utifrån hur de uppfattar och förstår organisationen vilket ställer
krav på ledningen att skapa tydlighet och förståelse hos medarbetarna. Förståelse är en
individuell process och kan inte kontrolleras av ledningen däremot kan den stimuleras
och vägledas genom exempelvis reflektion vilket vi tagit upp ovan.

Ett förståelsebaserat ledarskap kräver att medarbetarna har en viss form av frihet i sitt
handlande vilket betyder ett mindre centralt styrt arbetssätt. Förståelsebaserat ledarskap
innebär således att ansvar förskjuts från ledningen till de operativa enheterna och
enskilda arbetsgrupper får ett helhetsansvar för en verksamhet. Ledningens uppgift blir
att få medarbetarna att utnyttja sin inneboende förmåga genom en större handlingsfrihet
(Sandberg & Targama, 1998).

Slutligen kan, enligt Bruzelius och Skärvad (2000), ledarskap antingen vara uppgifts-
inriktat eller individinriktat. Individinriktat ledarskap fokuserar på relationer och med-
arbetarnas behov för att skapa respekt, värme, vänskap och förtroendefulla relationer
inom organisationen. Ett uppgiftsinriktat ledarskap däremot koncentrerar sig på att klar-
göra hur arbetsuppgifter skall utföras och hur samspelet mellan medarbetarna skall vara
utformat genom att man lägger stor vikt vid att strukturera arbetsuppgifter och
samarbete.

3.5 Kontextuella och professionella värdesystem

Otto Granberg formulerar i sin avhandling Lärande i organisationer en teori kring
orsakerna bakom medarbetares kompetens och handlande. Han menar att dessa tar sin
utgång i två förhållanden; nämligen själva arbetsuppgifterna och vad han kallar
värderingsbasen för yrkesutövandet (Granberg, 1996). Värderingsbasen för yrkes-
utövandet är enligt Granberg ”de värderingar och de kriterier för kompetens som ges ett
avgörande inflytande på hur den professionelle utför sitt arbete” (s.211). Denna
värderingsbas delar han i sin tur upp i två värdesystem som kallas det kontextuella
värdesystemet samt det professionella värdesystemet. Det professionella värdesystemet
består av de normer och värderingar och de kompetenskriterier som medarbetaren får
genom sin utbildning. Det kontextuella värdesystemet utgörs i sin tur av de normer och
värderingar som finns i organisationen av vilken medarbetaren är en del av.

Vidare skriver Granberg (1996) att det råder ett konsensus- eller konfliktförhållande
mellan dessa två system. De kan vid ett konsensusförhållande genom samverkan
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underlätta för verksamheten i förhållande till omvärldens krav på organisationen men
vid ett konfliktförhållande också resultera i att det professionella värdesystemet upp-
lever ett hot från det kontextuella vad gäller exempelvis ett visst krav på produktivitet.
Detta tar även Knowles (1998) upp då han menar att när det råder en ojämnvikt mellan
organisationens och individens kompetensbehov uppstår det lätt spänningar mellan
individen och organisationen.

3.6 Strategi

Strategitänkandet kan enligt von Krogh, Roos och Roos (1998) gestaltas i olika
dimensioner. En av dessa är strategi som plan som innebär att strategin är en medveten
handling eller riktlinje. Strategi som plan är i sin tur inriktad på två olika förhållanden
varav det ena är strategi som något som utarbetas i början av en aktivitet och det andra
är strategi som process. Strategisk process är enligt von Krogh et al ”en serie handlingar
som beskriver hur ett företag förändras med tiden” (s. 41). De skriver vidare att fokus
traditionellt lagts på genomförandet av den strategiska processen medan det förlopp som
uppstår då strategin utvecklas i stort sett ignorerats. De menar också att detta
utvecklingsarbete måste ses som en integrerad del av strategiprocessen. Vidare har
Rönnqvist (2001) vid en studie av kompetensutveckling inom sjukvården identifierat
två olika typer av strategier för kompetensutveckling, nämligen en utbildningsdriven
och en integrerad strategi. Den utbildningsdrivna strategin domineras av formella
utbildningar medan den integrerade strategin inte bara utgörs av formella utbildningar
utan det ges även goda förutsättningar för informellt lärande.

3.7 Kunskapsorganisation/kunskapsföretag

Enligt Alvesson (1992) bygger alla organisationer på någon form av kunskap. Han
menar dock att i en kunskapsorganisation är kunskapen snarare individrelaterad än
kopplad till maskiner och teknologier. Han säger också att större delen av personalen
har en kvalificerad utbildning. Vidare problematiserar Sveiby (1986) kring begreppet
kunskapsföretag och pekar på att kunskapsföretaget liksom ett vanligt företag
producerar tjänster. Han menar dock att skillnaden mellan ett kunskapsföretag och ett
tjänsteföretag är att tjänsteföretag strävar efter att industrialisera så stora delar av sina
tjänster som möjligt. Ett kunskapsföretag å andra sidan har svårt att standardisera sin
verksamhet då man enligt Sveiby är helt och hållet beroende av kunden samt att
tjänsterna vanligen är av ett avancerat slag.

Slutligen menar Bruzelius och Skärvad (2000) att en organisation har ett visst
kunskapskapital. Detta kapital består dels av kompetens som är knutet till individen,
dels av information som i sin tur är knutet till organisationen. Deras definition av ett
företags kunskapskapital är ”det som skapas (uppstår) när individerna utnyttjar sin
kompetens och kombinerar denna med organisationens information” (s. 264). De menar
vidare att kunskapskapitalet består dels av en organisatorisk, dels av en individuell del.
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4 METOD

4.1 Metodologisk ansats

Då fokus för studien, relationen mellan organisatorisk och individuell kompetens-
utveckling samt dess betydelse för organisationens kompetensutveckling, till stora delar
ännu är outforskat har arbetet en explorativ karaktär. Explorativa studier har ofta som
mål att upptäcka nya dimensioner hos det ämne som är föremål för undersökningen
(Kvale, 1997, Patel, 1987 och Svenning, 1996). Förvisso hade vi från början i uppsats-
arbetet en förhållandevis god uppfattning kring individuell och organisatorisk
kompetensutveckling men det faktum att vi ville skaffa oss ytterligare kunskaper kring
begreppen medförde inledningsvis ganska omfattande litteraturstudier. Emellertid blev
det under arbetets gång uppenbart att vissa delar av empirin inte togs upp i den teori vi
använt samt att vissa teorier inte kunde appliceras i det empiriska materialet. Därför
gjordes en del justeringar i det teoretiska materialet för att det skulle matcha det
empiriska och detta sätt att gå tillväga har stora likheter med abduktion. Denna metod
skiljer sig från både induktion och deduktion i det avseende att det sker en ständig
växling mellan teori och empiri som tillåts påverka varandra under hela
forskningsprocessen och på så sätt ges det möjlighet till att omtolka materialet under
arbetets förlopp (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi ansåg att abduktionen var en bra
ansats då den lämpar sig väl för att kunna identifiera underliggande mönster (Alvesson
& Sköldberg, 1994) som ett sätt att skapa förståelse kring relationen och dess betydelse
för kompetensutvecklingen.

4.2 Val av metod

Den kvalitativa forskningens avsikt är att ständigt upptäcka allt djupare delar av
verkligheten och den eftersträvar att vara av djupgående art (Holme & Solvang, 1997)
och på så vis skapa fler möjligheter till att förstå och tolka resultat i syfte att kunna dra
vissa slutsatser (Andersen, 1998). En av de centrala aspekterna med en kvalitativ metod
är att den ger en djupare förståelse av det problemområde man önskar att undersöka.
Denna metod är primärt förstående och inte förklarande och ger alltså inte data som är
statistiskt analyserbara (Andersen, 1998).

Vi har använt en kvalitativ metod för att kunna tränga djupare in i det ämnesområde vi
valde att studera och vår strävan var att erhålla subjektiva beskrivningar för att på så sätt
undersöka hur relationen mellan individuell och organisatorisk kompetensutveckling ser
ut och vilken betydelse den har för kompetensutvecklingen inom företaget. Då dessa
begrepp är komplicerade ansåg vi att det inte skulle vara möjligt att utreda dem med en
enkätundersökning. Begreppens komplexa natur samt vår strävan efter kvaliteter, det
vill säga studera individers uppfattning och upplevelser kring ovanstående begrepp,
gjorde att vi beslöt oss för att göra en kvalitativ studie.
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4.3 Val av Företag

Vårt val av företag baserades på att kompetensutveckling var ett centralt tema i studien
vilket gjorde att vi ville undersöka ett kunskapsintensivt företag. Valet föll på ett företag
inom IT-sektorn då detta är en bransch som är i konstant utveckling och därför ständigt
kräver ny kunskap hos medarbetarna. Vidare var ett villkor att företaget skulle vara
tämligen stort (minst 100 anställda) eftersom organisatorisk kompetensutveckling som
är ett av studiens nyckelbegrepp enligt vår mening kräver en relativt stor organisation.

4.4 Intervjuundersökningen

Enligt Bjurklo och Kardemark (1998) ger intervjun fördelar som till exempel personlig
närvaro vilket medför att forskaren kan svara på frågor och förklara eventuella
oklarheter samt att bortfallet i de flesta fall är mindre än vid en enkätundersökning.
Vidare menar Bjurklo och Kardemark att det talande ordet är effektivare som
informationskanal än det skrivna.

Vi genomförde under två veckor intervjuer med 12 medarbetare på WM-data Syd AB
inkluderat en informantintervju (se bilaga 2) som till största delen hade som funktion att
ge oss viss bakgrundsinformation om företaget. Enligt Kvale (1997) bör en intervju-
undersökning ha en spännvidd på 5 till 25 intervjuer beroende på undersökningens
syfte, tid och resurser. Vi bedömde därför att det valda antalet intervjuer var tillfreds-
ställande för att ge oss en bild av studiens fokus i förhållande till tidsramen för
uppsatsen. Varje intervjutillfälle varade mellan 45-60 minuter vilket vi ansåg var till-
räckligt för att komma på djupet inom problemområdet.

4.4.1 Urval av intervjupersoner
Vi ville skapa oss en uppfattning om hela WM-data Syd AB varför intervjupersonerna
representerade alla nivåer, utom VD:n, inom företaget vilka var konsulter, grupp-
ansvariga och enhetsansvariga. Emellertid hade vi ett något större antal konsulter då de
utgör merparten av de anställda på företaget.

Urvalet av intervjupersoner till vår intervjuundersökning gjordes inte slumpmässigt utan
valdes ut av enhetscheferna utifrån våra önskemål om att intervjupersonerna skulle
representera alla nivåer inom företaget. Det ideala för vår undersökning hade dock varit
om vi själva slumpmässigt utifrån varje nivå valt ut de intervjupersoner vi behövde för
att genomföra vår undersökning. Patel och Davidson (1994) beskriver hur det kan vara
fördelaktig att dra ett slumpmässigt stickprov ur en population då detta kan göra det
möjligt att generalisera resultaten i analysavsnittet. Vi menar dock att en kvalitativ
studie har för avsikt att exemplifiera och inte generalisera utifrån det empiriska
materialet.

4.4.2 Intervjuernas genomförande
Kvale (1997) beskriver en intervjuform av halvstrukturerad karaktär vilken innebär att
man har ett antal delområden med underfrågor. Vi arbetade enligt denna metod då vi
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konstruerande vår intervjuguide (se bilaga 3) och vi skapade sex delområden
innehållande ett antal underfrågor. Dessa delområden var: Intervjupersonens bakgrund,
egen uppfattning av begreppen kompetens och kompetensutveckling, individuell samt
organisatorisk kompetensutveckling inom företaget, relationen mellan dessa två samt
dess betydelse för företagets kompetensutveckling. Beroende på hur intervjupersonerna
svarade ansåg vi det nödvändigt att ha ett flertal förberedda följdfrågor i beredskap och
detta för att vi skulle ha möjlighet att följa upp svaren på ett, för intervjun och studien,
utvecklande sätt. Med intentionen att höja kvaliteten i dokumentationen använde vi oss
av en bandspelare vid varje intervjutillfälle och vi organiserade oss på så sätt att en av
oss ställde intervjufrågorna medan den andre gjorde anteckningar.

Vid de enskilda intervjusituationerna tog vi inspiration av Kvales (1997) anvisningar för
intervjusamtal. Dessa anvisningar innebar för oss att intervjuerna byggdes på ett
samspel mellan intervjupersonen och oss. Intervjun startade med att vi berättade kort
om syftet med studien, frågade intervjupersonen om vi kunde använda bandspelare och
slutligen om denne hade några övriga frågor före intervjun. Intervjupersonerna fick
emellertid inte se våra frågor i förväg då vi ville ha en spontan reaktion på dem och
därmed intervjupersonernas egen uppfattning om begreppen. Efter genomförd intervju
skedde en uppföljning för att ge ytterligare information om studien samt att intervju-
personen fick möjlighet att ställa frågor.

Vi använde oss av vår intervjuguide under alla intervjuerna förutom informantintervjun
då vi använde oss av en guide gjord speciellt för denna. Frågorna i våra intervjuer hade
en öppen karaktär, det vill säga det fanns inga färdiga svar att välja mellan. Fördelen
med att ställa öppna frågor är att man inte styr intervjupersonerna utan lämnar öppet för
utförliga och nyanserade svar (Merton, Fiske & Kendall, 1990). En nackdel med detta
kan vara att svaren blir mer eller mindre svårtolkade och svåra att jämföra sinsemellan
(Andersson, 1994). Vi strävade efter att vara flexibla vad gällde ordningen på frågorna
beroende på intervjupersonens svar då det ibland hände att de besvarade flera olika
frågor samtidigt vilket även gav oss möjlighet att använda de tidigare förberedda följd-
frågorna om vi ansåg att en fråga inte blivit tillräckligt utredd eller om något nytt
uppkom. Denna flexibilitet är den kvalitativa metodens stora fördel eftersom om man
upptäcker att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel går det att rätta till.
Upplägget är också flexibelt i förhållande till det sätt man närmar sig de olika
ämnesområdena samt vilka frågor som tas upp och i vilken ordning man väljer att ställa
dem (Holme & Solvang, 1997).

4.4.3 Bearbetning av material
Från början hade vi tänkt skriva ut intervjuerna i dess helhet men när vi insåg hur
tidskrävande detta skulle bli valde vi istället att under intervjuerna föra noggranna
anteckningar och som ett förberedande analysarbete läste vi igenom dessa anteckningar
för att skapa ett sammanhang och en överblick över det insamlade materialet
(Hermerén, 1982). Efter det här inledande tolkningsarbetet övergick vi till den huvud-
sakliga analysen vilken var en ad hoc-kombination av flera olika angreppsätt och
tekniker som enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen av intervjuanalys för att
skapa mening. Miles och Huberman (1994) diskuterar tretton sådana ad hoc-metoder
varav vi har använt oss av två vilka var clustering och contrasts/comparisons.
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Vid bearbetningen av insamlad data använde vi oss av clustering (Miles & Huberman,
1994) vilket betyder att forskaren lägger märke till mönster, teman och tittar på
rimligheten i materialet för att se vad som hör ihop med vad. Detta innebar att vi fick
vissa delområden som var gemensamma för alla intervjuerna och dessa har vi sedan
försökt ställa samman utifrån den tematisering vi gjorde i vår intervjuguide. Ur denna
tematisering försökte vi sedan lyfta fram det som vi fann vara karaktäristiskt i det
insamlade materialet med en metod som Miles och Huberman kallar making
contrasts/comparisons. Materialet bearbetades sedan genom en återgång till clustering
för att hitta mönster och teman som i sin tur skapade en helhet i det analyserade
materialet. Med detta förfarande ville vi ur helheten lyfta fram och slutligen diskutera
relationen mellan individuell och organisatorisk kompetensutveckling samt dess
betydelse för kompetensutvecklingen inom företaget.

4.4.4 Presentation av materialet
Presentationen av det empiriska materialet har till en början en deskriptiv karaktär för
att sedan övergå till att ha en analyserande betoning. Vidare behandlar vi inledningsvis i
resultat- och analysavsnitten intervjupersonernas åsikter och uppfattningar kring
begreppen kompetens och kompetensutveckling då vi anser att det är av intresse
eftersom detta påverkar synen på relationen mellan individuell och organisatorisk
kompetensutveckling och därmed studiens resultat.

4.4.5 Etiska övervägningar
Vid studier om människor och deras omgivning är det viktigt att forskaren informerar
intervjupersonerna om studiens syfte och uppläggning för att på så sätt uppnå vad Kvale
(1997) benämner informerat samtycke. Då vi gav kriterierna för vårt urval till
ledningsgruppen var vi därför noga med att informera dem om detta så att de skulle ha
det i beaktande då de gjorde urvalet av intervjupersoner. Vidare berättade vi för
intervjupersonerna vid varje intervjutillfälle om studiens syfte och betonade att deras
svar skulle bearbetas konfidentiellt (Kvale, 1997) vilket vi ansåg vara viktigt då en del
intervjufrågor hade en personlig karaktär samt att urvalet gjordes av ledningsgruppen.
Utifrån nämnda synpunkter om konfidentialitet och informerat samtycke hade vi före,
under och efter intervjuerna inställningen att ett deltagande vid denna intervju-
undersökning inte skulle få några konsekvenser för intervjupersonerna. Kvale (1997)
påpekar att konsekvenserna vid en intervjuundersökning måste uppmärksammas vad
gäller möjliga risker för intervjupersonerna vilket gjorde att vi bland annat undvek att
använda citat som eventuellt kunde härledas till intervjupersonen med avsikt att kunna
garantera anonymitet och konfidentialitet.

4.5 Metodkvalitet

Urvalet av intervjupersoner till denna studie kan ses från två sidor. Dels för att det
gjordes av ledningsgruppen efter våra önskemål vilket förenklade urvalsprocessen och
var tidsbesparande för oss, dels kan det ha skett på bekostnad av urvalsgruppens
representativitet och pålitlighet. Detta innebär att vi inte till fullo kan garantera att
ledningsgruppen valde personer som i förhållande till problemområdet var helt neutrala
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och frispråkiga. Emellertid kunde vi inte märka något av detta under de olika intervju-
tillfällena utan snarare var det så att vi förvånades av intervjupersonernas frispråkighet
och uttömmande svar.

En undersöknings rimlighet avser att beskriva om det finns någon överensstämmelse
mellan den information som framkommer vid en undersökning och den verklighet som
man avser att fånga (Patel & Tebelius, 1987). För att fånga intervjupersonernas
upplevelse av sin verklighet försökte vi att vid intervjuerna ställa så tydliga frågor som
möjligt utan att leda eller påverka intervjupersonen. Det var också av värde för
rimligheten att vi sedan återspeglade exakt vad intervjupersonerna angav och inte
ändrade på detta då vi redovisade intervjuresultatet (Kvale, 1997) eftersom samvets-
grannheten och noggrannheten är särskilt viktig vid en studies tolkningsförfarande då
forskaren bara har sitt eget kunnande och omdöme att lita till (Patel & Tebelius, 1987).
Detta har vi försökt åstadkomma genom att hela tiden föra en dialog oss emellan samt
att vi både gemensamt och individuellt reflekterat över empirin. Vid bearbetningen av
denna har vi haft ambitioner att hitta relevant stöd för våra olika tolkningar vilket Patel
och Tebelius beskriver som väsentligt för att behålla en studies vetenskaplighet.

Slutligen är det betydelsefullt för en god trovärdighet vid en kvalitativt inriktad studie
att forskaren måste veta att intervjuundersökningen görs på ett pålitligt sätt och med
bibehållen kvalitet (Miles & Huberman, 1994; Patel och Tebelius, 1987). Som ett
exempel på detta ser vi en fördel med att vara två personer som gör intervjuerna då man
kompletterar varandra gällande intervjuteknik och på så sätt uppnås vad Kvale (1997)
benämner intersubjektiv enighet.



20

5 RESULTAT

5.1 Kort om företaget

WM-data AB1 är ett av landets största företag inom IT-sektorn. Det startades i slutet på
60-talet men har framför allt under de senaste tio åren utvecklats enormt då man i stort
sett tiodubblat sin personalstyrka. Vi har valt att genomföra en studie på ett av bolagen,
WM-data Syd AB, som ligger i Malmö och har 170 medarbetare varav 25 i
Helsingborg.

Bolaget är uppdelat i tre enheter som har olika inriktningar nämligen Systemutveckling,
Förvaltning och Applikation och dessa är alla uppbyggda enligt samma struktur vilket
innebär tre nivåer i hierarkin. Inledningsvis konsulterna som mestadels jobbar hos
kunden. Därefter de gruppansvariga vilka också i praktiken är konsulter men även har
ansvar för en grupp konsulter och därför jobbar deltid med personalledningsfrågor.
Slutligen finns det tre stycken enhetsansvariga som ingår i ledningsgruppen (vilken
nedan i förekommande fall benämns ledningen) samt har ansvaret för var och en av de
tre enheterna.

5.2 Redovisning av intervjuundersökningen

5.2.1 Intervjupersonerna
Intervjupersonerna är både män och kvinnor i skiftande ålder. Deras utbildnings-
bakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet är väldigt varierande och många av dem har
jobbat inom andra företag innan de började på WM-data Syd AB. Gällande deras
utbildningsbakgrund finns både akademiker och de som vidareutbildat sig via diverse
kurser genom åren och dessa var i många fall yrkesrelaterade men även enstaka kurser
på högskolenivå.

5.2.2 Kompetens och kompetensutveckling
Svaren visar att kompetens är de kunskaper och färdigheter som krävs för att lösa en
viss uppgift på ett tillfredsställande sätt. Det betonas också att kompetens är att man
skall ha en förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper samt vilja och tillfälle till detta.
Vidare framhålls den praktiska kopplingen till att lösa en uppgift och social kompetens
nämns också som en del av kompetensbegreppet.

Åsikterna om kompetensutveckling som begrepp varierar tämligen mycket. Formell
inlärning som till exempel olika slags utbildningar men även informella lärande-
situationer nämns som exempel på kompetensutveckling. Det betonas särskilt att
kompetensutveckling bör vara knuten till någon praktisk uppgift, som till exempel ett

                                                
1 För ytterligare information: http://www.wmdata.com
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nytt projekt, för att den skall vara meningsfull. Kompetensutveckling på ett mer
personligt plan tas också upp och det hävdas att kompetensutveckling kan ske på både
ett personligt och ett yrkesmässigt plan där den yrkesmässiga utvecklingen är kortsiktig
medan den personliga är mer långsiktig.

5.2.3 Individuell kompetensutveckling

5.2.3.1 Upplevelse/Beskrivning
Huvuddelen av svaren visar att exempel på individuell kompetensutveckling är olika
former av informellt lärande och problemlösning inom till exempel ett projekt samt
formella utbildningar såsom i olika programmeringsspråk, dataprogram, certifieringar
och projektledning. Det framgår tydligt att de flesta är väldigt positiva till de
utbildningar som är yrkesrelaterade: ”…vi jobbar ju vanligtvis i projektform då och
krävs det då inom ett projekt en speciell kompetens som jag som individ inte besitter så
tycker jag det fungerar så att då ställer företaget upp och ger en den utbildningen i form
att man går en extern eller intern kurs…”. Vidare betonas möjligheten att lära känna
varandra och skapa nätverk inom företaget genom olika utbildningar samt att medverka
i olika former av kompetensgrupper. Svaren visar emellertid på grund av rådande
ekonomiska situation för företaget är det för närvarande i stort sett utbildningsstopp2

samt att det inte har varit några medarbetarsamtal under en längre tid.

Som exempel på en mer formellt inriktad form av kompetensutveckling tas olika
internutbildningar som till exempel WML (en intern ledarutbildning) och APL (en
affärsprojektledarutbildning) upp. Angående APL-utbildningen sades: ”…den är ju
professionell och bra”. Dock framgår kritik till delar av den interna ledarutbildningen
(WML): ”Personligen så tycker jag att den var rätt dålig, det tycker jag, jag gick den
sista nu i den gamla skepnaden så nu har man gjort om den så att den ser helt
annorlunda ut och då tror jag att den blir mycket bättre…”. Ytterligare kritik är att
företaget ibland utbildar medarbetare som inte har nytta av de utbildningar de gått. Ett
problem som nämns är då man har långa uppdrag eller en och samma kund under en
längre tid så kan kompetensutvecklingen bli lidande: ”Det kan man känna lite ibland
att… vad händer om… ja… när vi inte har den här kunden längre? Vad gör jag då?

5.2.3.2 Påverkan
Många svar tyder på att den individuella kompetensutvecklingen bara går att påverka till
viss del och att man upplever att de ekonomiska resurserna ofta styr möjligheten till
påverkan: ”När det är relaterat till ett projekt och där finns en kunskapslucka där för mig
som måste fyllas igen för att jag ska kunna göra ett bra jobb så är det ju egentligen inga
problem för då får man i regel de resurser och den utbildning man anser sig behöva men
ligger det då inte i linje med det så kan jag se att det… inte så lätt”.

Det framgår att individen lätt blir osynlig i förhållande till gruppen och organisationen:
”Det hade varit bättre ifall cheferna hade varit mer chef än vad dom är i dag... för i dag
så är dom… ska dom väl debitera lite grand också… så dom måste gå ut och jobba dom

                                                
2 Utbildningsstoppet som åsyftas är en del av ett sparprogram som genomfördes under hösten
2001.
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också och då är det svårt att hinna med allt som man som chef ska göra där man
verkligen måste inrikta sig på varje underkonsult som man har hand om”. Vissa svar
antyder även att då de gruppansvariga också måste jobba som konsulter så blir den
individuella kompetensutvecklingen lidande. Dock är en åsikt att det är positivt att det
är de gruppansvariga som har ansvaret för personalledningsfrågorna eftersom det gör att
bland annat kompetensutvecklingen kan förankras mer bland medarbetarna.

5.2.3.3 Förbättring
Vissa svar visar att den individuella kompetensutvecklingen kan bli bättre med till
exempel tydliga individuella kompetensutvecklingsplaner och att WM-data Syd AB
skall skapa bättre förutsättningar och resurser för den individuella kompetens-
utvecklingen: ”…det finns så bra verktyg men dom använder sig inte av dem” och
medarbetarsamtalen och den interna kompetensdatabasen tas upp som exempel.

Andra svar pekar på att företaget kan stimulera och ge tips om olika utbildningar,
bedriva egna utbildningar, skapa en mentorverksamhet för kompetensutvecklingen och
dessutom efterfrågas en generell projektledarutbildning i vilken man kan ta tillvara på
de talanger som redan finns inom företaget. Dock framgår det också att individen måste
tänka efter vad hon vill göra och utvecklas inom för att på så vis ta ett aktivt ansvar för
sin kompetensutveckling och även ta initiativ för detta. Slutligen betonas vikten av
individuell kompetensutveckling då det är individens kompetens och kunskap som är
WM-data Syd AB:s konkurrensmedel.

5.2.4 Organisatorisk kompetensutveckling

5.2.4.1 Upplevelse/Beskrivning
Huvuddelen av svaren visar att man upplever att organisationens kompetens är
individernas samlade kompetens. Utöver denna nämns följande definitioner på
begreppet organisatorisk kompetensutveckling: När organisationen utvecklas utifrån
omgivningen, kontinuerligt förekommande forum av internt slag där man kan komma
med synpunkter och förslag som till exempel personalmötena, den stora variationen i
ålder inom företaget, organisationsförändringar samt kompetensutveckling med
organisationens behov i centrum. En definition som tydligt skiljer sig från de övriga är
att organisatorisk kompetens är organisationens förmåga att serva kunden.

5.2.4.2 Påverkan
Svaren pekar på att det är svårt att som individ påverka den organisatoriska
kompetensutvecklingen. Detta anses bero på ett antal orsaker: Man måste gå genom
chefen och det kan medföra att många idéer kan gå förlorade på vägen samt att företaget
måste vara säkra på att det kommer att löna sig eftersom organisatorisk
kompetensutveckling är något som kostar väldigt mycket pengar. Andra svar tyder dock
på att man har en öppen dialog inom WM-data Syd AB och att man därigenom kan
påverka den organisatoriska kompetensutvecklingen.

5.2.4.3 Förbättring
Det framgår att den kompetensutveckling som bedrivs på företaget är: ”Något för
relaterad till de projekt och de uppdrag som kommer in”. De ekonomiska resurserna tas
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genomgående upp och det nämns att det finns väldigt många bra idéer men att de ibland
inte verkar få plats i budgeten samt att företaget inte skall se på kompetensutveckling
som en kostnad utan som en utgift.

Vissa svar påvisar att företaget kan bli bättre på att finna och ta tillvara den kompetens
som finns i organisationen: ”Jag tror att det är ett av de större problemen vi har att man
vet inte var man ska hitta det man letar efter… …och vi har inget bra stödsystem för det
heller”. Vidare efterlyses ett tydligare nätverk som man bör bygga vidare på bland annat
genom de interna ledarutbildningarna och tydligare informationskanaler. Organisations-
förändringar genom att slå ihop bolag till större enheter ses också som en möjlighet att
ta tillvara den kompetens som finns i organisationen.

Slutligen framkommer det att företaget måste bli mer lyhört samt lyssna bättre, dels för
marknaden och omvärldens framtida krav för att få en bättre förmåga att styra om
organisationen efter dessa, dels på sina medarbetare för att utvecklas: ”Om en
organisation ska kunna utvecklas ordentligt så måste den se till så att individen
utvecklas i sin kompetens”.

5.2.5 Relationen mellan individuell och organisatorisk kompetensutveckling

5.2.5.1 Synen på individens och organisationens kompetens
Medarbetarnas inställning till WM-data Syd AB:s kompetens är positiv och samtliga
betonar att den är både bred och hög. Vidare upplever många i sin tur att företaget har
en positiv inställning till deras kompetens.

Inställningen till företagets kompetens är som nämnts positiv men det påpekas samtidigt
att kompetensen kan förbättras: ”de det kan saknas inom vissa områden det är den här
spjutspetsen”.

Företagets syn på individens kompetens baseras på olika sätt: ”Ett sätt kan ju vara hur
mycket man fakturerar per månad till exempel… hur mycket tid som jag är belagd på
kundprojekt…”. Dessutom påvisas att det kan vara svårt att få feedback på sin
kompetens utanför det projekt man är involverad i vilket ställer krav på individen att
hela tiden vara aktiv och hålla sig framme. Vidare pekar vissa svar dock på att
individens kompetens ibland överdrivs: ”Det är enkelt som företag att kasta ut konsulter
i tron att det är experter de slänger ut bara för att få kunder och få in pengar”. Det
framhålls att detta kan leda till att individen försätts i en svår situation samtidigt som
relationen mellan kunden och företaget riskerar att försvåras.

5.2.5.2 Relationen
Organisationen anses fungera som basen vilken byggs på med individuell kompetens-
utveckling och på så vis utvecklas organisationen med individen och dessa skall verka i
samma riktning vilket de inte gör just nu. ”Mest för att… just nu så har vi
utbildningsstopp. Vi får inte lov att utbilda oss. Man får inte gå på kurs. Det kostar för
mycket pengar… så just nu står allting stilla… tycker jag”. Det framhålls tydligt att
förutsättningar för en relation finns och som exempel nämns en databas med
kompetensprofiler som skall tjäna som en form av internrekrytering för olika uppdrag
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inom WM-data Syd AB emellertid är man kritisk till hur den utnyttjas. Det framgår
också att marknaden och kunden styr inriktningen på organisationens kompetens-
utveckling: ”Organisationen liksom… ja egentligen styrs utifrån kundmarknaden”.

Det antyds att ovan nämnda utbildningsstopp leder till att inga initiativ för nya former
av kompetensutveckling tas upp av varken individen eller organisationen: ”…det
kommer ju då inga initiativ från organisationen eller från våra chefer om tips om nya
utbildningar eller av att man tycker sig märka att saknas något kompetensområde som
bör fyllas osv, inga såna initiativ… …och egentligen inte från individhåll heller då…”.
Det framhålls dock att det är medarbetarnas skyldighet berätta vad de vill göra för att
utvecklas och därmed påverka organisationens kompetensutveckling samt att det måste
ske en växelverkan mellan den organisatoriska och individuella kompetensutveckling.
Vidare pekas det på att relationen kan ha påverkats negativt av den personalomsättning3

som nyligen har skett: ”Obehagligt när man kände att man inte hade organisationens…
ja… kompetens i ryggen på något sätt. Det är väldigt viktigt som individ att känna att…
den behövs och blir organisationen av med individerna så finns inte organisationens
kompetens heller kvar”. Avslutningsvis anses det att relationen mellan den individuella
och organisatoriska kompetensutvecklingen är bristfällig och följande sägs: ”Jag tror att
vi varit lite otydliga på vad vi vill med medarbetarna, åt vilket håll att dom skall
utvecklas, det beror på att vi inte har haft den organisatoriska tydligheten egentligen.
Vart är vi på väg?”.

5.2.6 Relationens betydelse för kompetensutvecklingen i organisationen

5.2.6.1 Beskrivning
Det framkommer tydligt att företaget har för lite kompetensutveckling just nu. ”Det
mesta står stilla nu tycker jag… vilket är farligt i dagens läge eftersom företaget behöver
utvecklas för att inte hamna på efterkälken jämfört med andra IT-konsulter…”.

Vidare betonas att problemet inte är att man haft för få utbildningar utan: ” …ofta
skjuter man snett”. Det påpekas också att det är svårt att bedöma vad som behövs i
framtiden och detta leder till att uppdragen får styra företagets kompetensutveckling:
”Grundtanken med WM-datas kompetensutveckling är att det skall ske genom de
uppdrag vi jobbar i”. Ett annat svar behandlar samma sak men ur ett annat perspektiv:
”Jag känner inte att vi har något riktigt bra kompetensutvecklingsprogram
överhuvudtaget. Man kompetensutvecklar sig just för de uppgifter man har då. Jag ser
inte att vi har någon bra planering överhuvudtaget”. Dessutom framkommer åsikten att
kompetensutvecklingen för olika ledare inom företaget ”…är eftersatt”. Slutligen anses
det att företaget har för kort framförhållning: ”Man kompetensutvecklar när behovet
finns av att få beläggning på konsulterna, så att säga, mer reaktiv än proaktiv kanske.
…det man önskar sig det är ju då att vi kanske är lite mer proaktiva och långsiktiga i det
här…”.

                                                
3 Perioden som det relateras till ägde rum då IT-sektorn först upplevde en kraftig uppgång och
sedan en nedgång med en stor personalomsättning som följd.
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5.2.6.2 Ansvariga
Det betonas att alla är ansvariga för sin egen kompetensutveckling inom sitt eget
område: ”…jag tycker att väldigt mycket av kompetensutvecklingen ligger på den
enskilde individen… det är ditt eget ansvar”. Det konstateras dock samtidigt att det
formella ansvaret för den individuella kompetensutvecklingen ligger hos de
gruppansvariga. Vidare anses både de gruppansvariga och enhetsansvariga vara
ansvariga för WM-data Syd AB:s organisatoriska kompetensutveckling.

Svaren visar att det i vissa fall råder en osäkerhet kring vem som är ansvarig för
kompetensutvecklingen i företaget och man tror samtidigt att ansvaret förskjuts nedåt i
organisationen: ”Det är nästan dom gruppansvariga som har… ansvaret för att det
händer någonting uppåt och neråt…”. Det hävdas dock att: ”Jag menar att lednings-
gruppen är ju dom som, vad ska man säga, slår igenom pengarna och säger att ja det är
okej och dom säger ju nej tills dom får ett mothugg och den ende som kan ge dom
mothugg är dom gruppansvariga som säger att; vi behöver verkligen det här…”. Vidare
framkommer det att detta tyder på att det är de gruppansvariga som indirekt är ansvariga
för kompetensutvecklingen men emellertid påpekas det också att: ”Som det ser ut i dag
så är det dom som bestämmer så att säga som är ansvariga för den. För att det är dom
som beviljar ifall man får gå… ifall man som individ, som konsult får lov att
utvecklas… eller inte. Men det borde inte vara så. Ansvaret borde ligga på varje enskild
konsult… att utvecklas”.

5.2.6.3 Strategi
Svaren visar mycket tydligt att företaget inte har en tydlig strategi för sin kompetens-
utveckling. Detta beskrivs på följande sätt: ”… nu ska du jobba med det… oh, jaha nu
måste vi ha utbildning inom det där… så det är ingen strategi…” och en annan säger:
”…man har rullat på mycket i gamla fotspår…”. Det framkommer dock att WM-data
Syd AB:s breda verksamhetsområde kan göra det svårt att ha en enhetlig strategi för
kompetensutvecklingen: ”…det finns så många olika kompetenser så det är…man kan
kanske inte ha en sån allmän strategi på det viset”.

Företagets organisationsförändringar och nuvarande ekonomiska situation påstås vara
en anledning till avsaknaden av strategi för kompetensutveckling: ”Det är ju väldigt
fokuserat på att generera vinst månad för månad och väldigt kort framförhållning…
…så de här långsiktiga och individuella planerna och sånt det ser inte jag speciellt
mycket av faktiskt”. Emellertid betonas det att de hade det tidigare samt att det varierar
mellan de olika enheterna på företaget och att en strategi för kompetensutvecklingen är
under uppbyggnad. Det konstateras också att en tydlig kompetensutvecklingsstrategi
skulle vara en hjälp för de grupp- och enhetsansvariga i deras arbete: ”Jag tror däremot
att har du en medveten kompetensutveckling och du arbetar aktivt med det här så tror
jag att… finns större förutsättningar att både nå resultat och behålla medarbetare”.

5.2.6.4 För vem/vad bedriver WM-data Syd AB kompetensutveckling?
Det är tydligt att kompetensutvecklingen inom företaget mest riktas mot organisationen
men till viss del även mot individen i organisationen och kundens och marknadens
behov nämns som de främsta skälen till kompetensutveckling. Emellertid betonas det att
det är mycket viktigt att det även skapas olika möjligheter och vägar för individen i
organisationen att utvecklas och det påpekas att organisationen måste satsa på individen
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för att hon inte skall stanna upp i sin utveckling: ”Vi har en låg grad av utbytbarhet
tyvärr… och det är ju ett dilemma. Det är ett stort dilemma. Dels är det ett dilemma för
individen, dels är det ju en fara för företaget också att när vi blir av med uppdrag, vilket
naturligtvis händer hela tiden, vad gör vi då med en människa som inte har… som har
jobbat med samma sak i tolv år? Det måste ju någon form av kompetensförändring till”.

5.2.6.5 Betydelsen
Samtliga anser att relationen har stor betydelse för kompetensutvecklingen inom
organisationen och en mycket uppenbar koppling ses mellan individuell och
organisatorisk kompetensutveckling: ”Du har inte det ena utan det andra, jag menar, det
är A och O som jag ser det, absolut”. Vidare sägs: ”Vart organisationen är på väg och
vart individerna är på väg… jag menar de måste ju tillfredsställa varandra. De
individuella kompetenserna måste ha en stimulans att utveckla sig”. Vikten av att den
individuella och organisatoriska kompetensutvecklingen skall arbeta efter en gemensam
linje betonas: ”Det är ju ändå ett vinstintresse bakom och det ska helst sammanfalla,
vinstintresset för företaget ska ju sammanfalla med individens kompetensutveckling
helst… så att man strävar åt samma håll…”.

Vissa svar pekar på att det är organisationen som skall sköta kompetensutvecklingen:
”Det är den organisatoriska delen som ska se till så att vi har rätt kompetens på
medarbetarna… och sen är det den individuella kompetensutvecklingen… att dom kan
ta åt sig den… dom utbildningsmöjligheterna som finns och då utföra ett professionellt
arbete som kunderna betalar för”. Mot detta tydliga inflytande på kompetens-
utvecklingen från organisationens sida riktas kritik och ett exempel nämns då långvariga
kundrelationers påverkan på individen tas upp. Detta är fördelaktigt för organisationen
men individen kan känna sig frustrerad och vilja leta nya utmaningar och man menar
vidare att det därför är viktigt att ta tillvara individens erfarenhet.

Vikten av en samverkan mellan den individuella och organisatoriska kompetens-
utvecklingen tas upp: ”Företaget är ytterst till för att tjäna pengar men företaget kan inte
i en konsultorganisation tjäna pengar genom att tala om för varje medarbetare; att nu ska
du utbilda dig i det och nu ska du ut på det och det uppdraget där och nu ska du ha
utbildning för det för vi tycker detta och så vidare utan det här måste ske i samverkan
och dialog med medarbetarna…”. Vidare antyds det att om denna samverkan inte
fungerar kan medarbetarna till slut komma att lämna företaget.

Avslutningsvis hävdas att individen måste ha koll på organisationens och marknadens
behov samt veta var organisationen är på väg och på detta sätt göra sig anställningsbar.
Det anses vidare att relationen måste vara i fas på så sätt att individen och
organisationen jobbar mot ett gemensamt mål och att detta mål skall vara förankrat hos
alla medarbetarna.
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6 ANALYS

6.1 Kompetens och kompetensutveckling

Kompetens är de kunskaper och färdigheter som krävs för att lösa en viss uppgift på ett
tillfredsställande sätt och det betonas också tydligt att den praktiska kopplingen till att
lösa en uppgift är viktig (Lundmark, 1998). Söderström (1990) säger att kompetens är
villkorligt i den meningen att det för att bli intressant bör kunna relateras till en strategi,
en verksamhet, ett mål eller en arbetsuppgift.

Olika slags utbildningar och informella lärandesituationer är något som i stort sett alla
nämner som exempel på kompetensutveckling samt att de är mycket noga med att
poängtera att kompetensutveckling bör vara knuten till någon praktisk uppgift för att
den skall vara meningsfull. Man ser med andra ord att kompetensutveckling innefattar
både lärande och inlärning och åsyftar därmed inte bara utbildningsinsatser utan även
den eller de processer genom vilken individen skaffar sig kompetens (Ellström, 1996a;
Lundmark & Söderström 1988; Löfberg, 1990). Kompetensutveckling på ett mer
personligt plan tas upp som ett komplement till det yrkesmässiga där den personliga är
mer långsiktig samt kräver tid till eftertanke och reflektion över både sig själv och sin
arbetsuppgift (Sandberg 1994; Trollestad 1994).

6.2 Relationen

6.2.1 Kommunikation
Förutsättningarna för en relation är uppenbara men kompetensutvecklingen kan bli
bättre med till exempel egna utbildningar och en mentorsverksamhet för att ta tillvara på
de talanger som redan finns inom WM-data Syd AB samt tydliga planer, bättre
förutsättningar och resurser för kompetensutvecklingen: ”…det finns så bra verktyg
men dom använder sig inte av dem” och medarbetarsamtalen och den interna
kompetensdatabasen tas som exempel. Detta tyder på brister i uppföljningen av olika
åtgärder och utbildningar (Dalin, 1988) samt av dess resultat. Dalin poängterar också
vikten av att analysera, registrera och prioritera kompetensbehovet inom företaget. Det
påvisas att det även finns vissa brister gällande detta vilket har lett till att man ibland har
utbildat medarbetare som inte har nytta av de utbildningar de gått.

6.2.1.1 Kommunikation genom dialog
Det framgår tydligt att alla är ansvariga för sin egen kompetensutveckling inom sitt eget
område: ”…det är ditt eget ansvar” men det nämns dock att individen lätt blir osynlig i
organisationen: ”Det hade varit bättre ifall cheferna hade varit mer chef än vad dom är i
dag...”. Då de gruppansvariga också måste jobba som konsulter så kan det uppstå brister
i feedbacken på kompetens utanför det projekt man är involverad i vilket leder till att
den individuella kompetensutvecklingen blir lidande. Eftersom resultaten pekar på att
medarbetarna känner att de måste ta ett aktivt ansvar för sin kompetensutveckling men
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inte känner att de har möjlighet att få feedback från de gruppansvariga eller sin övriga
omgivning, gör detta att många idéer riskerar att gå förlorade på vägen samt att det kan
skapa en otrygghet och en känsla av minskad egenkontroll för individen (Sandberg &
Targama, 1998; Söderström, 1990).

Utifrån ovanstående anser vi att det är väldigt viktigt för medarbetaren att få en
realistisk feedback på sin kompetens och gällande detta finner vi vissa brister i
kommunikationen. Dessa brister visar sig tydligt i företagets medvetenhet om
individens kompetens där det uppstår viss osäkerhet kring företagets metod för
utvärdering: ”Ett sätt kan ju vara hur mycket man fakturerar per månad till exempel…
hur mycket tid som jag är belagd på kundprojekt…”. Vidare har denna osäkerhet i vissa
fall lett till att företaget ibland har en överdrivet positiv inställning till individens
kompetens: ”Det är enkelt som företag att kasta ut konsulter i tron att det är experter de
slänger ut bara för att få kunder och få in pengar”. Situationer som denna kan göra att
individen försätts i en svår sits och i värsta fall till att relationen mellan kunden och
företaget försvåras.

Resultaten visar klart att organisationen måste lyssna på sina medarbetare för att
utvecklas eftersom den inte kan utvecklas om inte individen gör det: ”Om en
organisation ska kunna utvecklas ordentligt så måste den se till så att individen
utvecklas i sin kompetens”. Det framgår också att det till en mindre omfattning finns en
öppen dialog inom företaget och att det är medarbetarnas skyldighet att berätta vad de
vill göra för att utvecklas och därmed påverkas både den individuella och
organisatoriska kompetensutvecklingen (Blackler, Crump & McDonald, 1998; Hansson,
1998; Trollestad 1994). Slutligen betonas det att organisationen och individen skall ha
ett delat ansvar (Hansson 1997) för kompetensutvecklingen och vi anser att en
genomarbetad kommunikation i organisationen är en förutsättning för att uppnå en
jämvikt i denna ansvarsfördelning.

6.2.1.2 Kommunikation genom nätverk
Nätverk är en viktig form av kommunikation och resultaten pekar på att det finns bra
möjligheter att skapa kontakter och utveckla nätverk inom WM-data Syd AB genom
exempelvis interna ledarutbildningar och olika former av kompetensgrupper då
medarbetare från stora delar av företaget träffas. Vidare har nätverk stor betydelse
eftersom WM-data Syd AB är uppbyggt av ett antal enheter som arbetar självständigt
och oberoende av varandra och det måste föras en kontinuerlig dialog dem emellan för
att utnyttja den kompetens och det kunskapskapital som finns inom organisationen
(Blackler, Crump & McDonald, 1998; Bruzelius & Skärvad, 2000). Utöver ovan
nämnda åtgärder menar Sandberg och Targama (1998) att uppbyggande av nätverk även
kan ske genom arbetsrotation och seminarier.

Dessutom anser vi att nätverk fyller en viktig funktion för att olika
kompetensutvecklingsåtgärder sprids och får effekter både hos enskilda medarbetare
och hela organisationen vilket även tas upp av Bjurklo och Kardemark (1998) och
Ellström (1996a). Nätverken skall leda till öppenhet och god kommunikation inom
organisationen vilket är en central del i en lärande organisation (Albinsson, 1998;
Docherty, 1996 & Senge, 1995).
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6.2.2 Ekonomins påverkan
Resultaten visar att den tydligaste påverkansfaktorn för kompetensutvecklingen inom
företaget är ekonomin och medarbetarna upplever att de ekonomiska resurserna ofta styr
möjligheten till kompetensutveckling: ”När det är relaterat till ett projekt och där finns
en kunskapslucka… …men ligger det då inte i linje med det så kan jag se att det… inte
så lätt”. Vi betraktar den ekonomiska påverkan som svår att bortse från eftersom det
hävdas att företaget måste vara säkra på att kompetensutvecklingen kommer att löna sig
eftersom det är något som kostar väldigt mycket pengar. Dock anser vi att denna
inställning kan få negativa konsekvenser för kompetensutvecklingen eftersom det
framgår att det finns väldigt många bra idéer på företaget men att de ibland inte verkar
få plats i budgeten vilket tros bero på att kompetensutveckling ses som en kostnad i
stället för som en utgift.

Vidare uppfattar vi det som att denna strikt ekonomiska syn på kompetensutvecklingen
kan leda till kortsiktighet i planering för olika kompetensutvecklingsåtgärder: ”Det är ju
väldigt fokuserat på att generera vinst månad för månad och väldigt kort
framförhållning… …så de här långsiktiga och individuella planerna och sånt det ser inte
jag speciellt mycket av faktiskt”. Vi menar att en mer långsiktig syn på
kompetensutveckling är viktig då "kostnaderna för utbildning och kompetensutveckling
är tydliga och lätta att mäta, men de positiva effekterna är svårare att konkretisera och
visar sig först på längre sikt” (Bolman & Deal, 1997, s. 152). Vidare pekar Elling och
Utbult (1988) på hur långsiktiga effekter som större arbetsglädje och trivsel på
arbetsplatsen leder till ekonomiskt mätbara effekter som ökad effektivitet och högre
kvalitet av tjänsten/produkten. Dessutom behöver kompetensutveckling inte bara
inriktas på ny kunskap utan kan också ses som en långsiktig plan för att minska
skillnaden mellan önskvärd och befintlig kompetens (Ellström & Nilsson, 1997; Maltén,
1997). För att i sin tur identifiera den befintliga kompetensen anser vi, som tidigare
nämnts, att en öppen dialog inom organisationen är av avgörande betydelse.

Avslutningsvis poängteras att organisationen och individen skall utvecklas i samma
riktning vilket de inte gör just nu och som en av orsakerna nämns bristande ekonomiska
resurser: ”Mest för att… just nu så har vi utbildningsstopp. …så just nu står allting
stilla… tycker jag”. Det är tydligt att detta leder till att inga initiativ för nya former av
kompetensutveckling tas upp av varken individen eller organisationen: ”…det kommer
ju då inga initiativ från organisationen… …och egentligen inte från individhåll heller
då…”. Vi tolkar detta som att dialogen kring kompetensutveckling inom organisationen
har avstannat och därmed försvåras relationen. Då organisationen och individen, som
tidigare nämnts, skall ha ett delat ansvar för kompetensutvecklingen uppstår här en
problematik kring huruvida initiativet till nya åtgärder skall komma ifrån organisationen
(Elling & Utbult, 1988; Sandberg & Targama, 1998) eller individen (Hansson, 1997).

6.2.3 Marknadens inflytande
Det är uppenbart att inriktningen på den kompetensutveckling som bedrivs på WM-data
Syd AB till stor del styrs av marknaden och kunden: ”Organisationen liksom… ja
egentligen styrs utifrån kundmarknaden”. Åsikterna kring detta varierar då det anses att
dels är den: ”Något för relaterad till de projekt och de uppdrag som kommer in”, dels att
företaget måste bli mer lyhört för marknaden. Det framgår även att marknaden har ett
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stort inflytande på relationen och vi upplever att då man inte har ett tydligt mål eller en
tydlig strategi (se Modell för organisatorisk kompetens, Millak, 1998) så påverkar
marknaden och omgivningen kompetensutvecklingen inom företaget direkt. Detta kan
leda till att kompetensutvecklingen lätt blir en serie helt och hållet anpassningsinriktade
åtgärder istället för utvecklingsinriktade (Ellström, 1996b).

6.2.4 Organisatorisk tydlighet
Gällande relationen framgår det att individen i organisationen bör vara medveten om
organisationens och marknadens behov samt veta var organisationen är på väg och på
detta sätt öka sin anställningsbarhet. Detta anser vi tyder på att organisationen måste
vara tydlig med dels vad den vill, dels med informationen om vad marknaden
efterfrågar vilket enligt vår mening förutsätter att det finns en tydlig dialog och relation
mellan individens och organisationens kompetensutveckling: ”Jag tror att vi varit lite
otydliga på vad vi vill med medarbetarna, åt vilket håll att dom skall utvecklas, det
beror på att vi inte har haft den organisatoriska tydligheten egentligen. Vart är vi på
väg?”. Vi tolkar detta som att det finns en viss organisatorisk otydlighet som kan göra
det svårt för individen att göra sig anställningsbar. Vidare menar vi att ett tecken på
denna otydlighet kan vara att organisationens kompetens anses bestå endast av
individernas samlade kompetens. Dock är den här inställningen, enligt vår uppfattning,
något missvisande då organisatorisk kompetens även består av bland annat
organisationens förmåga att tillgodogöra sig individernas kompetens genom exempelvis
olika informationssystem vilket även Braf (2000) och Wikström et al (1994) belyser.

6.2.5 Ledningens betydelse
Vi anser att ledningen spelar en avgörande roll för den ovan nämnda organisatoriska
tydligheten då det är de som enligt Sandberg och Targama (1998) genom en
dialog/relation skall vägleda och stödja medarbetarna för att på så sätt skapa en
förståelse för organisationen. Resultaten visar att det här finns en viss problematik då de
gruppansvariga som tidigare nämnts inte har tid att vägleda/stödja då de utöver
ledaransvaret även jobbar med konsultuppdrag. Detta i kombination med att
kompetensutvecklingen för olika ledare sägs vara ”…eftersatt” menar vi kan leda till att
de gruppansvariga inte har tid eller möjlighet att vara ledare. Vi anser även att denna
situation gör att ledarskapet tenderar att bli vad Bruzelius och Skärvad (2000) benämner
som mer uppgiftsinriktat än individinriktat.

Avslutningsvis konstaterar vi att det finns vissa svagheter i uppföljningen av olika
kompetensutvecklingsåtgärder och lyfter fram vikten av att analysera, registrera och
prioritera kompetensbehov (Dalin, 1988). Då vi anser att detta är ett ansvar som bör
åligga olika ledare inom organisationen tyder det på att det brister i ledarskapet
alternativt befattningsbeskrivningen för ledarna i organisationen.
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6.3 Relationens betydelse

6.3.1 Ansvariga för kompetensutvecklingen inom WM-data Syd AB
Resultaten pekar på att det råder delade meningar om var ansvaret för kompetens-
utvecklingen ligger och det upplevs som om ansvaret förskjuts nedåt i organisationen:
”Det är nästan dom gruppansvariga som har… ansvaret för att det händer någonting
uppåt och neråt…”. Vidare är det tydligt att en stor del av ansvaret läggs på ledningen
och de gruppansvariga: ”Jag menar att ledningsgruppen är ju dom som, vad ska man
säga, slår igenom pengarna och säger att ja det är okej och dom säger ju nej tills dom får
ett mothugg och den ende som kan ge dom mothugg är dom gruppansvariga som säger
att; vi behöver verkligen det här…”. Utifrån detta menar vi att då en viss del av ansvaret
förskjuts från ledningen till de operativa enheterna är det en förutsättning att de
ansvariga inom enheterna får en utökad handlingsfrihet för att kunna ta tillvara på
ansvaret vilket Sandberg och Targama (1998) ser som ledningens uppgift och detta
styrks av Elling och Utbult (1988) som pekar på att kompetens-utvecklingen är
ledningens ansvar som en del av den totala verksamhetsutvecklingen. Vi tolkar denna
brist på handlingsutrymme som om det operativa ansvaret för kompetensutvecklingen
fortfarande till stor del är ledningens ansvar vilket kan ha resulterat i den osäkerhet
bland medarbetarna om vem/vilka som egentligen är ansvariga.

6.3.2 Strategi för kompetensutvecklingen
En strategi är av elementär betydelse för en organisations kompetensutveckling i
synnerhet om alla medarbetare aktivt medverkar i de beslut vilka bidrar till förankringen
av denna strategi (SOU 1999:107). Det är emellertid uppenbart att företaget saknar en
tydlig strategi för sin kompetensutveckling: ”…man har rullat på mycket i gamla
fotspår…”.

Det anses dock att problemet inte är att man haft för få utbildningar utan: ”…ofta
skjuter man snett”. Vi upplever att detta är ett tydligt tecken på att företaget är i behov
en strategi (von Krogh, Roos & Roos, 1998) för sin kompetensutveckling då det
grundläggande problemet inte är bristande resurser utan att man ofta låter medarbetare
genomföra kompetensutveckling som de sedan inte har riktig nytta av: ”Man
kompetensutvecklar sig just för de uppgifter man har då. Jag ser inte att vi har någon
bra planering överhuvudtaget”. Detta anser vi, som tidigare nämnts, leder till att de olika
uppdragen får styra företagets kompetensutveckling vilket i och för sig betonas vara en
grundtanke med WM-data Syd AB:s kompetensutveckling. Vi har emellertid en
uppfattning om att följden av denna grundtanke är en alltför kort framförhållning i
kompetensutvecklingen: ”Man kompetensutvecklar när behovet finns av att få
beläggning på konsulterna, så att säga, mer reaktiv än proaktiv kanske. …det man
önskar sig det är ju då att vi kanske är lite mer proaktiva och långsiktiga i det här…”.
Det hävdas dock att företagets breda verksamhetsområde kan göra det svårt att ha en
enhetlig strategi för kompetensutvecklingen: ”…det finns så många olika kompetenser
så det är…man kan kanske inte ha en sån allmän strategi på det viset”.

Vi anser emellertid att det finns tydliga vinster med en kompetensutvecklingsstrategi.
och även resultaten påvisar två uppenbara effekter av en strategi: ”Jag tror däremot att
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har du en medveten kompetensutveckling och du arbetar aktivt med det här så tror jag
att… finns större förutsättningar att både nå resultat och behålla medarbetare” samt att
det skulle vara en hjälp för de grupp- och enhetsansvariga i deras arbete. Ett exempel på
detta är situationer som vi tar upp ovan då dialogen kring kompetensutvecklingen
avstannar och initiativ saknas från både individen och organisationen.

Dessutom har en tydlig strategi kring kompetensutvecklingen ett värde då själva
utvecklandet av den skapar en medvetenhet om kompetensutvecklingen (von Krogh et
al, 1998). Vidare anser vi att ”…den här spjutspetsen” som efterfrågas vad gäller
kompetensen inom företaget är möjlig att uppnå med en strategi som enligt Ellström
(1996b) bör ha ett tydligt utvecklingsmål och vi menar även att genom detta skulle en
analys av omvärldens framtida krav underlättas.

6.3.2.1 Kortsiktighet och långsiktighet
Uppenbarligen leder denna brist på strategi till att kompetensutvecklingen inom WM-
data Syd AB mest riktas mot organisationen och i mindre utsträckning mot individen i
organisationen och ett exempel på detta är då man har långa uppdrag eller en och
samma kund under en längre tid upplevs det att kompetensutvecklingen blir lidande:
”Det kan man känna lite ibland att… vad händer om… ja… när vi inte har den här
kunden längre? Vad gör jag då?” Vi tolkar detta som ett tecken på liknande kortsiktighet
som även tagits upp tidigare vilken innebär att företaget bedriver kompetensutveckling
som är tydligt organisationsrelaterad och på kort sikt medför vinster för organisationen.
Vi menar dock att denna inställning på längre sikt inverkar menligt på organisationens
kompetens och företaget bör satsa på och skapa möjligheter för individens utveckling då
det på längre sikt även innebär stora vinster för WM-data Syd AB: ”Vi har en låg grad
av utbytbarhet tyvärr… och det är ju ett dilemma. Det är ett stort dilemma. Dels är det
ett dilemma för individen, dels är det ju en fara för företaget också att när vi blir av med
uppdrag, vilket naturligtvis händer hela tiden, vad gör vi då med en människa som inte
har… som har jobbat med samma sak i tolv år? Det måste ju någon form av kompetens-
förändring till”.

6.3.3 En gemensam linje
Gällande relationen konstateras att denna spelar en avgörande roll för kompetens-
utvecklingen inom organisationen. Vi hävdar att det tydligt märks att relationen mellan
den organisatoriska och den individuella kompetensutvecklingen till stor del domineras
av organisationen: ”Det är den organisatoriska delen som ska se till så att vi har rätt
kompetens på medarbetarna… och sen är det den individuella
kompetensutvecklingen… att dom kan ta åt sig den… dom utbildningsmöjligheterna
som finns och då utföra ett professionellt arbete som kunderna betalar för”. Vidare
framgår kritik till detta tydliga inflytande från organisationens sida och de ovan
skildrade kundrelationernas påverkan på individens kompetensutveckling nämns. Detta
inflytande gör att det kan uppstå en ojämnvikt mellan den individuella (det
professionella värdesystemet) och organisatoriska (det kontextuella värdesystemet)
kompetensutvecklingen (Granberg, 1996) vilket kan leda till att det uppstår en spänning
mellan individen och organisationen (Knowles, 1998) och detta tror vi kan påverka
relationen negativt.
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Det anses viktigt för kompetensutvecklingen att relationen mellan den organisatoriska
och individuella kompetensutvecklingen arbetar efter en gemensam linje: ”Det är ju
ändå ett vinstintresse bakom och det ska helst sammanfalla, vinstintresset för företaget
ska ju sammanfalla med individens kompetensutveckling helst… så att man strävar åt
samma håll…”. Vi tolkar emellertid situationen i dagens läge som att relationen till stor
del styrs av marknaden och att detta ofta sker med ovanstående vinstintresse som
motiverande faktor. Denna påverkan tror vi kan få negativa konsekvenser för
organisationen då dialogen och därmed relationen blir lidande. ”Företaget är ytterst till
för att tjäna pengar men företaget kan inte i en konsultorganisation tjäna pengar genom
att tala om för varje medarbetare; att nu ska du utbilda dig i det och nu ska du ut på det
och det uppdraget där och nu ska du ha utbildning för det för vi tycker detta och så
vidare utan det här måste ske i samverkan och dialog med medarbetarna…”. Om den
här dialogen misslyckas anses risken stor att medarbetarna känner frustration och en
vilja att leta nya utmaningar vilket i värsta fall kan leda till att de till slut lämnar
företaget.

Avslutningsvis anser vi att en samverkan i relationen mellan den individuella och den
organisatoriska kompetensutvecklingen är av stor betydelse för organisationen i stort
och kompetensutvecklingen inom organisationen i synnerhet: ”Vart organisationen är på
väg och vart individerna är på väg… jag menar de måste ju tillfredsställa varandra”.
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7 DISKUSSION

7.1 Metoddiskussion

Vi upplever att den valda metoden i stort fungerade väldigt bra och vi stötte inte på
några större problem under studiens gång. Emellertid vill vi redovisa ett antal faktorer
som vi tror eventuellt kan ha påverkat de resultat som redovisats ovan.

Ett problem vi upplevde under intervjuerna var att intervjupersonerna ibland blev något
”svävande” i sina svar och istället för att berätta hur situationen på WM-data Syd AB
rent konkret var berättade de istället det hur det på ett mer abstrakt plan borde vara.
Detta ställde krav på oss som intervjuare att hålla intervjun på ett konkret plan vilket vi
gjorde genom att genomgående be om ett verkligt exempel på en tidpunkt då de upplevt
det begrepp vi för tillfället pratade om.

Vidare insåg vi efter de första intervjuerna att de begrepp vi använde oss av var relativt
komplexa och intervjupersonerna gav inte alltid intryck att vara insatta i deras
betydelser. Vid ett par tillfällen blev vi ombedda att förklara begreppen vilket vi
upplevde som svårt utan att påverka intervjupersonen.

Vi genomförde som tidigare nämnts 11 intervjuer samt en informantintervju då vi
strävade efter att få en så heltäckande bild av företaget som möjligt men vi upplevde
mot slutet att intervjupersonerna inte kom med speciellt mycket nytt. Detta tolkar vi
som att vi egentligen hade kunnat genomföra något färre intervjuer utan att det
insamlade materialet blivit lidande då vi upplevde att vi hade uppnått en mättnad i
materialet.

Avslutningsvis anser vi att en kvalitativ intervjuundersökning har varit en lämplig
metod i förhållande till syftet med denna studie och vi tycker att vårt tillvägagångssätt
har fungerat bra. Vår förhoppning är att de resultat vi kommit fram till kommer att
belysa det valda problemområdet.

7.2 Resultatdiskussion

Vi har efter analysen av vårt empiriska material gällande relationen och dess betydelse
skapat oss utgångspunkter för att diskutera och dra slutsatser utifrån vårt syfte vilket
var; att undersöka relationen mellan den individuella och organisatoriska kompetens-
utvecklingen inom WM-data Syd AB samt vilken betydelse denna relation har för
företagets kompetensutveckling.

7.2.1 Relationen
Vad gäller relationen inom WM-data Syd AB ser vi en klar dominans från
organisationens sida vilket yttrar sig på flera olika sätt. Vi ser främst fyra karaktäristiska
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fenomen i relationen mellan den organisatoriska och individuella kompetens-
utvecklingen och dessa är: Ekonomins och marknadens tydliga påverkan,
kommunikationen inom organisationen samt otydligheten inom organisationen.

Ekonomin styr i mångt och mycket kompetensutvecklingen inom företaget vilket i och
för sig inte är speciellt märkligt då den kostar relativt mycket pengar. Inom WM-data
Syd AB styr ekonomin dock inte bara mängden utan även inriktningen vilket gör att
företagets kompetensutveckling är helt och hållet styrd av marknadens och kunders
tillfälliga behov vilket enligt vår mening leder till att kompetensutvecklingen består av
en mängd anpassningsinriktade ad hoc-lösningar utan en egentlig riktning. Det är
förvisso av största vikt att företaget innehåller den kompetens som efterfrågas på
marknaden just för tillfället men vi anser att denna typ av lärande bör kompletteras med
ett mer utvecklingsinriktat då kompetensen inom företaget annars blir väldigt bred inom
flera områden utan någon direkt spetskompetens inom något av dem.

Vi anser som tidigare nämnts att WM-data Syd AB behöver en mer utvecklingsinriktad
inställning till kompetensutveckling som får till effekt att man kompletterar den breda
kompetensen företaget besitter i nuläget med spetskompetens inom vissa områden vilket
är något man i viss mån saknar. För att analysera vilken kompetens detta bör vara är det
viktigt att det råder en bra kommunikation inom företaget så att organisationen och
individerna känner ett utbyte. Situationen idag visar tecken på att bristande
kommunikation inom företaget har gjort att feedbacken på medarbetarnas kompetens
har blivit lidande. Detta gör att mycket av den kompetens som finns inom
organisationen kan gå förlorad då man inte vet om att den finns. Denna brist i
kommunikationen syns också i företagets svårigheter att utnyttja de möjligheter som
finns för att skapa ett underlag för kompetensutveckling (till exempel
kompetensdatabaser och medarbetar-samtal).

Vår uppfattning är att om denna relation skall fungera är det oerhört viktigt med en
tydlighet från individerna men framför allt från organisationens sida. I dag sägs det att
medarbetarna skall göra sig anställningsbara trots att de inte ser åt vilket håll företaget
är på väg vilket gör att de inte vet vilken kompetens som kommer att behövas i
framtiden. WM-data Syd AB bör här vara tydliga och visa vilka möjligheter till
kompetensutvecklande åtgärder som finns samtidigt som man skapar resurser för
medarbetarna att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Vidare ser vi ett annat
tecken på organisationens otydlighet då medarbetarna inte upplever att organisationen
besitter någon kompetens i sig utan enbart består av individernas samlade kompetens.
Detta tolkar vi som en indikation på en stark individfokusering där företaget mest ses
som en formell struktur utan någon riktigt tydlig koppling till medarbetarna. Slutligen
anser vi att helhetssyn och kompetensanalys är ledningens ansvar och de kan åtgärda
detta genom att bli mer tydliga inom företaget och vår uppfattning är att en ökad
satsning på ledarskapsutveckling är viktig för att kunna uppnå detta.

7.2.2 Relationens betydelse
Vi anser att relationen mellan den individuella och organisatoriska kompetens-
utvecklingen har en väldigt stor betydelse för kompetensutvecklingen inom WM-data
Syd AB. Ett par karaktäristiska kvaliteter på detta är exempelvis kortsiktighet kopplat
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till strategi samt vikten av en gemensam linje mellan den individuella och
organisatoriska kompetensutvecklingen.

Vi anser att ett grundläggande problem med företagets kompetensutveckling är den
kortsiktighet man har som ett resultat av marknadens och ekonomins tydliga inverkan
på relationen. Denna visar sig bland annat i långvariga kundrelationers påverkan på
individens kompetens som på lång sikt är skadlig för ett kunskapsintensivt företag då
kompetensen hos medarbetarna kan bli föråldrad eftersom de inte har möjlighet att
utveckla ny. Vidare är en problematik i dagens ekonomiska situation att nya initiativ till
kompetensutvecklande åtgärder inte tas från varken medarbetarna eller företaget.
Utifrån dessa exempel har vi en uppfattning om att kompetensutvecklingen skulle kunna
förbättras samt effektiviseras med en strategi eftersom behovet av en sådan är väldigt
tydlig. Då riskerar nämligen företaget inte att hamna i situationer som dessa då det alltid
skulle finnas en gemensam linje att arbeta efter. Vi anser också att trots att
medvetenheten om vikten av kompetensutveckling är hög så skulle utarbetandet av en
strategi öka denna ytterligare. Vidare kan den fungera som ett stöd för de grupp- och
enhetsansvariga i deras arbete samt hjälpa företaget att arbeta med kompetensutveckling
på ett genomtänkt sätt vilket i sin tur även gör att arbetet med kommunikation och i
förlängningen relationen underlättas.

Slutligen är det extra viktigt att relationen mellan den individuella och organisatoriska
kompetensutvecklingen sker genom en samverkan då WM-data Syd AB är ett
kunskapsföretag med kvalificerad och högutbildad personal. Detta beror enligt vår
uppfattning på att medarbetarna ser sin egen kompetens som något oerhört viktigt som
de vill kunna påverka och ha inflytande över.

7.3 Avslutande reflektioner

Vi ser kommunikation i olika former som den grundläggande faktorn för en relation där
varken den individuella eller organisatoriska kompetensutvecklingen dominerar den
andra. Detta eftersom i stort sätt alla karaktäristiska element som vi har uppfattat i det
empiriska materialet i grund och botten pekar på kommunikationens vikt för att skapa
en samverkan i relationen. Vidare är det uppenbart att förutsättningar för en relation
som präglas av samverkan finns på WM-data Syd AB men de möjligheter som redan är
tillgängliga utnyttjas inte till fullo.

Avslutningsvis ser vi ett flertal positiva tecken i det engagemang intervjupersonerna
uppvisade vilket visar att det inom företaget finns en stor medvetenhet om vikten av en
genomarbetad kompetensutveckling.

7.4 Förslag till fortsatt forskning

Resultaten i denna studie visar att marknaden och ekonomin är en tydlig faktor gällande
relationen mellan den individuella och den organisatoriska kompetensutvecklingen
vilket i sin tur påverkar inriktningen på WM-data Syd AB:s kompetensutveckling.
Utifrån dessa resultat anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en liknande
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studie i en offentlig verksamhet som exempelvis en kommun. Hur ser relationen ut i en
kommun där man inte har en marknad som påverkansfaktor på samma sätt? Hur
påverkar den politiska styrningen i en kommun relationen? Detta skulle även kunna
utvecklas till en jämförande studie mellan ett företag och en kommun.
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BILAGA 1

Antal personalutbildningsdagar per halvår efter arbetsmarknadssektor 1986-2000. Miljoner dagar.

Milj. dagar
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86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Totalt

Privat

Offentlig

År

Källa SCB



BILAGA 2

INFORMANTINTERVJU

WM-data Syd AB:s organisation

Hur ser den ut? (Platt eller mer hierarkisk?)
Hur är den uppbyggd samt hur ser de olika delarna ut?
Hur ser ledningsstrukturen ut inom företaget?

Företagets historia och bakgrunden till organisationsförändringen

Företaget före organisationsförändringen? (Kort historik).
Bakgrunden till organisationsförändringen? Orsak?
Kan man säga att organisationen är i en utvecklingsfas just nu?
Hur har personalen reagerat på organisationsförändringen?
Hur har det påverkat verksamheten?

Företagets verksamhetsidé

Hur lyder denna?
Företagets kärnverksamhet?
Hur förhåller den sig till olika ”nya” verksamheter?
Varför har företaget utvecklat och breddat sin verksamhet?

Företagets medarbetare

Bakgrund? Utbildning?
Skiljer det sig mycket åt beroende på avdelning och nivå?
Hur har man reagerat på uppmärksamheten i media?

Personal- och kompetensutveckling inom företaget

Någon medveten strategi? Marknadsanpassad?
Hur ”kollas marknaden av” i så fall?
Vem/vilka är ansvarig/ansvariga för kompetensutvecklingen?
Vem/vilka tillämpar den?

Frågeområden: WM-data Syd AB:s organisation, bakgrunden till organisations-
förändringen, företagets historia, företagets verksamhetsidé, företagets medarbetare samt
om det finns någon slags uttalad tanke/plan för personal- eller kompetensutvecklingen inom
företaget.



BILAGA 3

INTERVJUGUIDE

Bakgrundsfrågor

Utbildningsbakgrund?
Arbetslivserfarenhet?
Hur länge har du arbetat på WM-data Syd AB?
Arbetsuppgifter/arbetsområden inom WM-data Syd AB?

Inledande frågor

Vad är kompetens för dig?

Vad tycker du är kompetensutveckling?

Ge ett exempel…

(1) Individuell kompetensutveckling

a. Hur skulle du beskriva individuell kompetens?

b. Vad är individuell kompetensutveckling för dig?

c. Har du som person upplevt individuell kompetensutveckling på företaget?

Ge exempel…

Information till intervjupersonerna

Vi informerade intervjupersonerna om att vi kommer att intervjua 11 medarbetare fördelade på
alla nivåer inom WM-data Syd AB. Vidare garanterade vi intervjupersonernas anonymitet och
förklarade att inga namn redovisas i uppsatsen samt att det endast är vi som har tillgång till
materialet. Vi frågade även intervjupersonerna om det var ok att använda bandspelare under
intervjun.

Vi berättade även att intervjumaterialet kommer att skrivas i koncentrerad och sammanfattad
form samt sedan bearbetas och analyseras till en form av tematisering. Utifrån analysen av
intervjuresultaten kommer en diskussion att föras och slutsatser dras. Detta kommer slutligen
presenteras i form av vår C-uppsats vilken intervjupersonerna kommer att få tilldelad då den
är klar.



d. Känner du att du kan påverka din kompetensutveckling inom företaget?

e. Vad tror du att företaget kan göra för att utveckla medarbetarnas individuella 
kompetens?

f. På vilka sätt anser du att företaget kan förbättra den individuella 
kompetensutvecklingen?

(2) Organisatorisk kompetensutveckling

a. Vad innebär arbetet på WM-data Syd AB för dig?

b. Hur skulle du beskriva organisatorisk kompetens?

c. Vad är organisatorisk kompetensutveckling för dig?

d. Har du som person upplevt organisatorisk kompetensutveckling på företaget?

Ge exempel…

e. Känner du att du kan påverka företagets kompetensutveckling?

f. Vad tror du att företaget kan göra för att utveckla den organisatoriska kompetensen?

g. På vilka sätt anser du att företaget kan förbättra den organisatoriska
kompetensutvecklingen?

(3) Relationen mellan individuell och organisatorisk kompetensutveckling

a. Hur ses din kompetens av WM-data Syd AB?

Positivt – Hur märks det? Ge exempel på ett tillfälle…
Negativt – Hur märks det? Ge exempel på ett tillfälle…

b. Hur ser du på den kompetens som organisationen besitter?

c. Hur upplever du relationen mellan den individuella och organisatoriska kompetensen
inom företaget?

Hur kan denna yttra sig?
Några speciella tillfällen? Ge exempel…
Konflikt? Hur yttrar det sig?
Konsensus? Hur yttrar det sig?



d. Hur upplever du relationen mellan den individuella och organisatoriska kompetens-
utvecklingen inom företaget?

Hur kan denna yttra sig?
Några speciella tillfällen? Ge exempel…
Konflikt? Hur yttrar det sig?
Konsensus? Hur yttrar det sig?

(4) Relationens betydelse för kompetensutvecklingen i WM-data Syd AB

a. Hur ser du på den kompetensutveckling som företaget bedriver?

b. Vem/vilka tycker du är ansvariga för företagets kompetensutveckling?

c. Upplever du att företaget har en tydlig strategi för kompetensutvecklingen?

Hur ser den ut?

d. Hur upplever du tillämpningen av strategin?

Organisatorisk? Hur yttrar det sig? Ge exempel…
Individuell? Hur yttrar det sig? Ge exempel…

e. För vem upplever du att företaget ”bedriver” kompetensutveckling?

Individen? Hur yttrar det sig? Ge exempel…
Organisationen? Hur yttrar det sig? Ge exempel…

f. Vilken betydelse har relationen mellan den individuella och organisatoriska 
kompetensutvecklingen för kompetensutvecklingen inom företaget?

Positivt – Hur märks det? Ge exempel…
Negativt – Hur märks det? Ge exempel…


