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Humankapital kan ses som kunskapsbaserade företags viktigaste resurs och det kan definieras 

som den kunskap och erfarenhet som personalen besitter. Denna studie fokuserar på begreppet 

kunskap och begränsar sig till att behandla små företag inom redovisnings- och 

revisionsbranschen. Det är en kunskapsintensiv bransch och små företag antas inte ha samma 

resurser jämfört med större företag, vilket medför att det är av stor betydelse för dem att 

utveckla sitt humankapital, snarare än att förvärva det. Därav syftar studien till att undersöka 

hur små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen arbetar med kunskapsutveckling. 

Vidare undersöks varför företag arbetar med kunskapsutvecklingen på vissa specifika sätt.  

En kvalitativ metod har tillämpats för att beskriva och förklara hur och varför företagen arbetar 

med kunskapsutveckling. Genom en kvalitativ studie har data samlats in från tre olika företag 

med avsikten att förklara hur och varför dessa företag arbetar med kunskapsutveckling. En 

abduktiv ansats med utgångspunkt i det deduktiva har använts för att genomföra studien.  

Resultaten som visas är att företagen arbetar med både gemensam och individuell 

kunskapsutveckling på företagen. Kunskapsutvecklingen sker både genom utbildning och 

informellt lärande. Beroende på vilka behov som finns sker utbildningen antingen individuellt 

eller företagsgemensamt och vid individuella utbildningar sker ofta valet av utbildning i samråd 

mellan chef och anställd. På företagen sker ett kontinuerligt informellt lärande både genom att 

ta del av varandras kunskap men även genom att söka kunskap på egen hand. Vidare sker 

kunskapsutvecklingen till stor del för att kunna utveckla tjänsternas kvalitet och därigenom göra 

kunderna mer nöjda.  
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Title: Human capital in accounting and auditing industry- A case study of small enterprises 
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Human capital is considered the most important resource for knowledge-intensive firms and it 

is defined as the knowledge and experience of the employees. This study focuses on the concept 

of knowledge in small accounting- and auditing firms, which are knowledge-intensive firms. 

Small firms are assumed not to have the same resources as larger firms. It’s therefore crucial 

for small firms to develop their human capital, rather than to acquire it. The aim of this study is 

to examine how small accounting- and auditing firms work with knowledge development. 

Further the study examines why these firms develop their knowledge in specific ways.  

A qualitative method has been applied to describe and explain how and why firms work with 

knowledge development. Through a case study design, data has been collected from three 

different firms with the intention of explaining how and why these companies work with 

knowledge development. 

 
The results show that the firms work with both common and individual knowledge 

development. Knowledge development takes place through both education and informal 

learning. Depending on the existing needs, the education takes place either individually or in a 

company-wide manner. In individual education, the choice of education is often made in 

agreement between the manager and the employee. Continuous informal learning takes place 

when employees share knowledge and by individual learning experiences. The main goal with 

knowledge development for these firms is to be able to develop quality service and thereby 

increase customer satisfaction.  
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1.   Inledning 

I inledningen beskrivs en bakgrund till forskningsområdet humankapital och en diskussion förs 

kring varför det kan vara viktigt och för vem det kan vara viktigt. Vidare i problemdiskussionen 

diskuteras tidigare forskning i ämnet och begreppet humankapital definieras. Utifrån den 

tidigare forskningen beskrivs ett praktiskt-, empiriskt- och teoretiskt problem som utmynnar i 

uppsatsens frågeställning och syfte. Slutligen beskrivs studiens avgränsningar och centrala 

begrepp.  

  

1.1 Bakgrund 

Ekonomin är i förändring från ett traditionellt synsätt baserat på klassiska industrier med 

materiella tillgångar till en ekonomi baserad på kunskap och immateriella tillgångar (Gökhan 

& Ilhan, 2016). Det leder till att de immateriella tillgångarna blir allt mer uppmärksammade 

bland företag och branscher (Nojedeh & Pasban, 2016). Humankapital, som är en immateriell 

tillgång, är kunskap och färdigheter vilket utvecklas av utbildning respektive erfarenheter 

(Becker, 1962). Idag menar många att det är företagens viktigaste resurs, såväl små som stora 

(Abu Baka, Ramli & Tabassi, 2011; Bierman, Hitt, Katsuhiko & Kochar, 2001; Nojedeh & 

Pasban, 2016). Det medför att företag lägger allt större fokus på humankapital och det finns 

flera anledningar till att utveckla det (Muda & Rahman, 2015). Utvecklingen av humankapital 

bidrar till att företagens värde ökar, högre kreativitet och innovation samt högre kompetens och 

skicklighet vilket skapar konkurrensfördelar på marknaden (Abu Baka et al., 2011; Bierman et 

al., 2001; Nojedeh & Pasban, 2016).  

 

Arbetet med humankapital bidrar förutom till den interna utvecklingen i ett företag, även till att 

externa intressenter och samhället i stort gynnas (Nojedeh & Pasban, 2016). För samhället är 

arbetet med humankapital högst väsentligt eftersom en välutbildad arbetskraft styrker hela 

landets konkurrenskraft (Neamţu, 2012). Utvecklingen av humankapital är även viktigt för 

individen då ökad kunskap ger högre kompetens, vilket kan belönas med en högre lön som kan 

öka förutsättningarna att klara förändringar på arbetsmarknaden. Dessutom kan humankapitalet 

bidra till att minska sjukfrånvaron och längre anställningar som minskar arbetslösheten 

(Nojedeh & Pasban, 2016). Samtidigt är det viktigt för den anställde då denne känner förtroende 

från företaget och känner sig sedd och värdefull vilket kan främja motivationen samt stärka 

relationerna inom företaget (Lepak & Snell, 1999).  

 

För företagen inom tjänstesektorn, vilket enligt Holmström (2018) är 64% av alla företag, är 

det av stor betydelse att arbeta med humankapitalet eftersom det är deras viktigaste resurs. Med 

tanke på denna stora andel finns det både en samhällsenlig nytta och en företagsnytta att främja 

och utveckla arbetet med humankapitalet. För kunskapsföretagen, vilka utgör en del av 

tjänstesektorn, är kunskap och kompetens den viktigaste resursen (Okeke, 2016). 

Redovisnings– och revisionsföretag är kunskapsföretag inom tjänstesektorn. I dessa företag blir 

humankapitalet som anställda bidrar med deras största möjlighet för att konkurrera mot andra 

aktörer och kunna leverera en tjänst av värde. Därav kommer studien av humankapital fokusera 

på redovisnings- och revisionsbranschen. 
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1.2 Problemdiskussion   

Tidigare forskning har konstaterat att humankapital är den kunskap och erfarenhet som 

personalen besitter (Becker, 1962). Investeringar i humankapital kan göras på flera olika sätt. 

Välutbildad personal kan antingen förvärvas eller utvecklas av företaget självt från grunden, 

exempelvis genom att personalen får genomgå utbildningar eller läras upp internt (Lepak & 

Snell, 1999). Humankapital är ett väldigt brett område och består, som Becker (1962) beskriver, 

av kunskap och färdigheter. Vår studie kommer att fokusera på begreppet kunskap. Kunskap 

utvecklas genom utbildning och genererar en större förståelse (Becker, 1962). Kunskap är den 

viktigaste orsaken till att kunskapsföretag skapar sig konkurrensfördelar (Okeke, 2016) och det 

kan bero på att ekonomin förändrats till att vara alltmer kunskapsbaserad (Grant, 1996). 

 

Generellt visar forskningen att arbete med humankapital kan skapa positiva effekter för företag. 

Utveckling av humankapital kan resultera i ökad effektivitet (Lepak & Snell, 1999; Martin, 

2015; Muda & Rahman, 2015; Nojedeh & Pasban, 2016) och positiva finansiella resultat i form 

av ökade intäkter (Bierman et al., 2001; Castillo, del Valle & Rodriguez, 2009). Dessutom kan 

kunskap och erfarenhet bidra till att företagen kan klara av svåra uppgifter (Kristinsson, 

Ostergaard & Timmermans, 2011). Däremot förklaras inte specifikt hur företag arbetar med att 

utveckla humankapitalet i dessa studierna för att nå de positiva effekterna. 

 

Ytterligare en effekt av ett utvecklat humankapital är att det kan bidra till konkurrensfördelar. 

Enligt Lepak & Snell (1999) värderas humankapital utifrån i vilken grad det bidrar till 

konkurrensfördelar. Det främsta måttet på att lyckas är att konkurrenter har svårt att imitera 

eller på andra sätt efterlikna resurserna som ett företag besitter (Snell, Wright & Youndt, 1996), 

eftersom det leder till skillnader mellan organisationers resurser och de skillnaderna skapar 

konkurrensfördelar (Peteraf, 1993). Om organisationen dessutom kan bibehålla fördelarna av 

deras värdefulla och sällsynta resurser blir fördelarna långsiktiga. Det som däremot inte framgår 

lika tydligt i forskningen är vilka specifika positiva effekter som företagen uppnått i respektive 

studie. 

   

Utveckling av humankapital leder inte alltid till positiva effekter utan det kan även ha negativ 

påverkan. I en studie av Bierman et al. (2001) ledde till en början investeringen i humankapital 

till negativa resultat, men med tiden ledde det till högre prestation hos arbetarna vilket 

genererade högre intäkter. Lin Jun-You (2014) visade att mångfalden av humankapital har en 

icke-linjär påverkan på prestationen i organisationer. Studien visar till en början ett stigande 

mervärde i mångfalden av humankapital, men kurvan avtar efter hand för att mot slutet visa en 

negativ trend, det vill säga en avtagande effekt (Jun-You, 2014). En av anledningarna till detta 

är att mångfalden ökar behovet av interaktion och kommunikation i organisationen (Kristinsson 

et al., 2011) vilket i sin tur kan leda till konflikter, lägre effektivitet vid beslutsfattande och över 

lag lägre prestation (Kristinsson et al., 2011). För företag skulle detta innebära att det är 

värdefullt att investera i humankapital men bara till en viss grad vilket leder till att företagen 

behöver väga nytta mot kostnad. 

 

Vi har valt att inrikta oss mot företag inom redovisnings- och revisionsbranschen, vilka räknas 

som kunskapsföretag (Alvesson, 2004). I dem är kunskapen en avgörande resurs för att 
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företagen ska kunna leverera tjänster av värde för kunden (Bierman et al., 2001). Därmed är det 

en bransch som är av intresse vid studier av kunskapsutvecklingens relevans för företagen. Då 

mindre företag generellt har färre resurser än stora företag kan de antas ha svårare att förvärva 

humankapital (Awazu & Desouza, 2006) och måste då i större utsträckning förlita sig på att 

utveckla befintligt humankapital. I och med detta har vi valt att fokusera på små företag, det 

vill säga företag som har mellan 10 och 49 anställda (Holmström, 2018). Vi anser att det idag 

finns begränsad forskning kring hur dessa företag arbetar med att utveckla kunskap samt varför 

det leder till positiva effekter. 

 

Sammanfattningsvis kan vi från tidigare forskning konstatera att kunskap, som en del i 

humankapital, är en bidragande faktor för att skapa positiva effekter och därigenom 

konkurrensfördelar för kunskapsföretag. Ett praktiskt problem är att små företag generellt har 

färre resurser än stora företag och därmed kan de antas ha svårare att förvärva humankapital 

(Awazu & Desouza, 2006). Det blir därför viktigt för företagen att effektivisera arbetet med 

humankapital och att optimera detta viktiga arbete. Det finns befintliga studier som visar på att 

kunskap leder till positiva effekter (Bierman et al., 2001; Lepak & Snell, 1999) men i de studier 

vi sett saknas empiriska studier som beskriver och förklarar företagens specifika arbete för att 

nå de positiva effekterna och detta är ett empiriskt problem. Tidigare forskning hävdar att 

kunskap är humankapital och att humankapitalet är kunskapsföretagens viktigaste resurs. Den 

forskning vi studerat har framförallt fokuserat på humankapitalets inverkan på de finansiella 

resultaten i företagen. Hur kunskapen utvecklas och används inom redovisnings- och 

revisionsbranschen framgår inte i litteraturen. Det är inte heller tydligt hur de anställdas 

kunskap utvecklas, varför den utvecklas, om det är något arbetssätt med kunskapsutveckling 

som är mer framträdande eller hur och varför den nyfunna kunskapen kan vara positiv för 

företagen utöver finansiella resultat. Detta är ett teoretiskt problem. Vi ämnar, genom en 

kvalitativ studie, att förklara och kartlägga hur små företag i redovisnings- och 

revisionsbranschen arbetar med kunskapsutveckling och varför de arbetar på det sättet. Utifrån 

det försöker vi utveckla ett ramverk för att företag på bästa sätt ska kunna utveckla sitt 

humankapital och på så sätt skapa positiva effekter.  

 

1.3 Frågeställning 
Hur arbetar små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen för att utveckla kunskap? 

Varför väljer små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen att utveckla kunskap på 

ett visst sätt? 

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att beskriva och förklara kunskapsutvecklingen i små företag inom 

redovisnings- och revisionsbranschen. Genom att beskriva och förklara hur 

kunskapsutvecklingen i små redovisnings- och revisionsföretag sker strävar vi efter att utveckla 

ett ramverk. Detta för att små företag inom redovisning- och revisionsbranschen ska kunna dra 

nytta av ramverket för att arbetet med kunskapsutveckling ska leda till positiva effekter.  
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1.5 Avgränsningar 
I studien har några avgränsningar gjorts. Dels läggs fokus på kunskap som är en del av 

begreppet humankapital. Detta eftersom det är den viktigaste resursen inom redovisning- och 

revisionsbranschen. Kunskap i form av att kunna förstå och tolka lagar och regler vilket skapar 

förutsättningar för att arbetet utförs på rätt sätt och inte kunskap i hur arbetet utförs med hjälp 

av datorprogram. Eftersom tjänsterna som redovisnings- och revisionsföretag erbjuder är mer 

omfattande och komplexa än andra tjänsteföretag som erbjuder monotona tjänster krävs det 

kunskap i högre grad. Dessutom valde vi att fokusera på kunskap och inte både kunskap och 

färdigheter för att minska studiens omfång. Tidigare har det studerats vilka finansiella resultat 

som ökad kunskap kan bidra till. Vi ämnar inte inrikta oss mot de resultaten eftersom de redan 

är studerade utan vi inriktar oss på att studera kunskapsutvecklingen. Vidare sker även en 

avgränsning till små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen och inte stora företag. 

Detta eftersom större företag har mer resurser och kan förvärva humankapital, medan vi tror att 

små företag har större behov av att utveckla humankapitalet inom företaget. 

 

1.6 Centrala begrepp 
Humankapital – Humankapitalet är kunskap och färdigheter vilket genereras av utbildning och 

erfarenheter (Becker, 1962). I denna uppsats studerar vi humankapital som finns i företag i form 

av kunskap. 

Kunskapsföretag - Kunskapsföretag är företag som till största delen består av tillgångar som 

utgörs av de anställdas specifika kunskaper och/eller kompetens (Alvesson, 2004). 

Kunskap- Kunskap kan definieras som en kognitiv resurs som en person besitter och som skapar 

förutsättningar för att fatta beslut och agera utifrån det (Eraut, 2004). Det är därav en resurs 

som är bunden till en individ. Det finns några relevanta underbegrepp som är kopplade till 

kunskap som vi vill förklara för att det ska vara tydligt hur vi definierar begreppen fortsatt i den 

här studien. Eftersom kunskap i grund och botten är information som en individ har behöver 

informationen ha erhållits och lagrats på något sätt. Detta sker genom lärande och utbildning 

(Schugurensky, 2000). Utbildning, som kan sägas vara ett konkret forum eller plattform för 

lärande, finns i två olika former; formell och icke-formell (Eraut, 2004). Men i vissa fall kan en 

individ erhålla relevant information utan ett sådant forum, då används begreppet informellt 

lärande, ett lärande som sker utan någon form av utbildning (Schugurensky, 2000). Förhållandet 

mellan de olika begreppen kommer vi i vår studie se utifrån att utbildning ger tillgång till 

information men för att individen ska minnas informationen behöver det ske ett lärande.  

 

Utbildning                                                                Lärande                         Kunskap 

Formell utbildning  

(ex. skola, högskolekurser) 

Formellt lärande  

Kunskap 

Icke-formell utbildning 

(ex. internutbildningar, kurser, handledning) 

Annan utbildningsform 

(oavsiktligt lärande, diskussion med kollegor, 

möten, problemlösning)  

Informellt lärande 

  
Figur 1. Sammankoppling av begrepp (Egen tabell) 
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen behandlas humankapitalteorin och humankapital inom 

redovisnings- och revisionsbranschen. Vidare behandlas även formellt- och informellt lärande, 

i vilka former de sker samt hur de kan bidra till kunskap. Teorierna ska användas för att 

uppfylla uppsatsens syfte och svara på frågeställningen. Utifrån teorierna tas ett ramverk fram 

för hur kunskapsutveckling kan ske i redovisnings- och revisionsbranschen. 

2.1 Humankapitalteorin 
I slutet på 1950-talet och början på 1960-talet var ekonomin i en tillväxtfas. I denna förändring 

började Theodor Schultz, Jacob Mincer och Gary Becker att intressera sig för humankapitalets 

betydelse (Becker, 1962; Mincer, 1974; Schultz, 1961). Förr lade företag stort fokus på att 

utveckla och effektivisera sina materiella tillgångar, istället för de immateriella tillgångarna 

(Muda & Rahman, 2015). Materiella tillgångar är konkreta, lätta att värdera och därmed kan 

det generera en trygghet att få tillbaka satsat kapital på dessa tillgångar. Dock kan materiella 

tillgångar vara svåra att värdera i vissa fall och det kan finnas en osäkerhet i avkastningen. Detta 

medför att materiella tillgångar inte nödvändigtvis genererar en säkrare avkastning som Muda 

& Rahman menar, men dessa tillgångar kan vara lättare att skapa sig en uppfattning om. I takt 

med tjänstesektorns utbredning har en förändring skett och idag prioriteras en utveckling av de 

något mer svårdefinierade immateriella tillgångarna, såsom humankapital, i företag generellt 

(Muda & Rahman, 2015). 

 

Humankapitalteorin utvecklades av Schultz, Mincer och Becker för att poängtera dess betydelse 

för ekonomisk framgång (Becker, 1962; Mincer, 1974; Schultz, 1961). Tidigare grundade 

humankapitalteorin sig i Adam Smiths antaganden om att löneskillnader mellan anställda beror 

på vilka fördelar varje anställning bidrar med för företaget (Neamţu, 2012). Utifrån det skrev 

Schultz, Mincer och Becker betydelsefulla artiklar om investeringar i humankapital men det 

var framför allt Gary Beckers artikel: Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis 

från 1962 som lade grunden för fortsatt utveckling inom området. I denna artikel skriver Becker 

om aktiviteter som påverkar framtida reala inkomster genom investeringar i humankapital. Med 

det här visade Becker redan då att investeringar i humankapital kan konkretiseras och mätas 

vilket gjorde att begreppet humankapital fick större betydelse. Begreppet gjordes mindre 

abstrakt och humankapital sågs nu som en tillgång värd att investera i. Han betonade att 

humankapital kan delas in i två delar vilka är kunskap och färdigheter.  

Antagandena i humankapitalteorin bygger därmed på att investeringar i kunskap och färdigheter 

hos de anställda genererar fördelar för företaget (Becker, 1962). Utbildning leder till kunskap 

och erfarenhet leder till färdigheter.  Vi kommer i vår studie att fokusera på kunskapsdelen för 

att det inom vald bransch är den viktigaste resursen. Genom att högre kunskap leder till högre 

effektivitet (Nojedeh & Pasban, 2016; Lepak & Snell, 1999; Muda & Rahman, 2015; Martin, 

2015), positiva finansiella resultat, såsom vinster genom ökade intäkter (Bierman et al., 2001) 

och att företaget kan klara av svårare uppgifter (Kristinsson, Ostergaard & Timmermans, 2011) 

är det av stor vikt för företagen att utveckla kunskapen genom utbildning. I och med det här 

kommer vi att studera vidare hur företag kan utveckla och använda kunskapen som de anställda 

besitter. 
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Definitionen av humankapital har senare utvecklats och bearbetats. Nojedeh och Pasban (2016) 

nämner flertalet definitioner i deras artikel “A Review of the Role of Human Capital in the 

Organization”, där de flesta har snarlika innebörder. Ett exempel är Denizcis & Namasivayam 

(2006) som menar att humankapital avser kunskap, utbildning, arbetskompetens och 

psykometriska värderingar. Weatherly (2003) är ett annat exempel som säger att humankapital 

innefattar kunskap, skicklighet, kreativitet och individens hälsa. Det som de här definitionerna 

har gemensamt är att de allihop bygger vidare på Beckers (1962) grunddefinition av begreppet. 

De senare definitionerna av humankapital som innefattar mer än enbart kunskap och erfarenhet 

ställer vi oss kritiska till. Detta då de även innefattar egenskaper och karaktärsdrag och eftersom 

vi anser att det är skillnad på human resources, vilket är den anställda personalen, och 

humankapital. I detta fall skulle då egenskaper höra till human resources istället.   

Humankapitalet ses av många som företagets viktigaste resurs, för såväl små som stora företag. 

Ett exempel på det är att humankapitalet kan bidra till ett högre värde på företaget, högre 

kreativitet & innovation och högre kompetens & skicklighet vilket skapar en större 

konkurrensfördel på marknaden (Abu Baka et al., 2011; Bierman et al., 2001; Nojedeh & 

Pasban, 2016). Fink (2001) styrker att humankapitalet är av stor betydelse även för 

redovisnings- och revisionsbranschen då tjänsterna som erbjuds bygger på att de anställda har 

kunskap inom redovisning och revision för att möta kundernas behov och leverera tjänster av 

värde. Inom redovisning och revision är lagar och regler centralt och kunskapen handlar om att 

tolka lagar och regler, därmed blir humankapitalet den viktigaste resursen för dessa företag. 

Trots att sambandet är fastställt så finns en osäkerhet kring hur humankapitalet kan bidra 

positivt för företagen och under vilka omständigheter som humankapital ger bäst resultat  

(Frese, Rosenbusch, Rauch & Unger, 2011). Det finns dock tillfällen då humankapitalet inte 

enbart leder till utveckling av ny kunskap eller färdigheter. Med en ökad mängd humankapital 

ökar samtidigt behovet av interaktion och kommunikation inom organisationen (Kristinsson et 

al., 2011). Om inte humankapitalet integreras och delas av organisationen i stort kan det leda 

till oönskade konsekvenser i form av konflikter, ineffektiva beslutsprocesser och därmed 

överlag en lägre prestation. Därmed leder inte alltid en ökning av humankapitalet till önskade 

konsekvenser.  

 

Det finns begränsningar med investeringar i humankapital. Lin Jun-You (2014) fann i sin studie 

att humankapitalet hade en icke-linjär påverkan på prestationen i organisationer. Hon hävdar 

att det humankapitalet har en positiv påverkan men enbart till en viss grad (Jun-You, 2014). 

Vid för stor spridning och mångfald av humankapitalet avtar den positiva effekten av 

humankapitalet för att senare börja en negativ trend. Bierman et al. (2011) lyfter den 

ekonomiska aspekten och ser att en utveckling av humankapitalet från början inte har en positiv 

effekt på företaget på grund av de kostnader som läggs på utvecklingen och de osäkerheter som 

finns i vilken avkastning investeringen ger. De positiva effekterna menar Bierman et al. (2011) 

kommer senare när det säkrare går att säga vad humankapitalet genererat.  

 

Diskussionen kring humankapitalteorin är dock mestadels positiv. Flertalet studier visar på de 

positiva effekterna av ökat humankapital (Bierman et al., 2001; Kristinsson et al., 2011; Ching-

Fu, Jin-Tan & Ping, 2016). Ching-Fu et al. (2016) visade i sin studie att då anställda hade 1% 
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högre utbildning bidrog det till att produktiviteten ökade med approximativt 0,93-1,15 %. 

Vidare visade han en indikation på att den procenten ökade värdet per fabrik med US$15,937 

eller US$1.27 för hela tillverkningsindustrin (Ching-Fu et al., 2016). Studien styrker därmed 

kunskapens påverkan på företaget och är en av många som ställer sig positiva till 

humankapitalteorins antagande om att kunskap har en positiv påverkan på företag.  

 

Kritiken mot humankapitalteorin har varit att det kan vara svårt att mäta effekterna av 

humankapitalet eftersom det kan vara svårt att definiera vad som är humankapital och vilka 

framtida effekter det leder till. Det är svårt att veta vad investeringen i humankapital ska ge för 

avkastning. Ett exempel som Bierman et al. (2001) lyfter är att utveckling av humankapital har 

en kostnad och att det finns en osäkerhet i vilka framtida intäkter som humankapitalet ska leda 

till. Tidigare studier visar på att det finns ett samband mellan utveckling av humankapital och 

framtida påverkan på företagets prestation. Trots att sambandet är fastställt så finns en osäkerhet 

kring hur humankapitalet kan bidra positivt för företagen och under vilka omständigheter som 

humankapital ger bäst resultat. Det här innebär att det inte är alla investeringar i utbildning som 

leder till önskad effekt ur de anställdas eller arbetsmarknadens perspektiv. Därmed finner vi en 

begränsning i hur och varför utbildning och lärande leder till positiva effekter.  

 

2.2 Humankapital inom redovisnings- och revisionsbranschen 
Dagens ekonomi är precis som i början på 1960-talet, då Becker Schultz och Mincer 

intresserade sig för humankapitalets betydelse, i förändring. Tjänstesektorn blir större och större 

och med det följer behovet av immateriella tillgångar i form av humankapital (Gökhan & Ilhan, 

2016). Inom redovisnings- och revisionsbranschen finns ett ökande krav på att personalen ska 

vara kunskapsarbetare (Stedham & Taylor, 2001). En kunskapsarbetare är en anställd inom ett 

kunskapsföretag som anses vara högt kvalificerad och använder sina intellektuella färdigheter 

för att utföra kunskapsbaserade arbetsuppgifter (Alvesson, 2004). Kunskapsarbetarna kan 

genom sin expertis bidra till ökad kunskap inom organisationen och det blir allt mer viktigt att 

behålla arbetarna då företagets framgång är beroende av dem (Stedham & Taylor, 2001). Det 

är av samma anledning angeläget att hantera och utveckla deras kompetens.  

 

Kunskapsföretag beskrivs ofta som en del av tjänsteföretag. Kunskapsföretag är företag som 

till största delen består av tillgångar som utgörs av de anställdas specifika kunskaper och/eller 

kompetens (Alvesson, 2004). Dessa är inte sammankopplade med de materiella tillgångarna i 

företaget. Det finns flera likheter mellan kunskapsföretag och andra tjänsteföretag, men även 

olikheter som är värda att betona. Exempelvis kan tjänsterna som olika tjänsteföretag erbjuder 

vara relativt monotona och dessa kräver nödvändigtvis ingen nämnvärd utbildning. Tjänsterna 

som kunskapsföretag erbjuder är däremot i större utsträckning mer omfattande och komplexa. 

Dessutom förekommer det i större grad att tjänsternas utformning är mer situationsanpassade 

utefter kund och problem. I och med arbetsuppgifternas komplexitet och unikhet mellan olika 

fall är det viktigt att personalen behärskar området och har utbildning inom detsamma. Vid 

utbildning av personal i kunskapsföretag är problemlösning en av flera viktiga aspekter att 

involvera, för att utveckla personalens förmåga att hantera enskilda fall (Alvesson, 2004). I 

redovisnings- och revisionsbranschen ligger därmed fokus på kunskap. Kunskap om att kunna 

läsa och förstå lagar och regler för att göra dem tillämpbara i arbetet. I andra tjänsteföretag kan 
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fokus istället ligga på färdigheter, eftersom utförandet av tjänsten är viktigare i de fallen än 

kunskap i form av förståelse. 

 

Den tekniska utvecklingen i samhället är en av alla faktorer som påverkar ekonomin (Stedham 

& Taylor, 2001). Fink (2001) visar på att de tekniska framstegen bidrar till att företag kan 

utveckla sin kunskap genom att information blir mer tillgängligt. Ett exempel på hur tekniken 

har utvecklats och ställt högre krav på humankapital i form av utbildning ser vi inom 

redovisnings- och revisionsbranschen. Där har nya tekniska möjligheter utvecklats och idag kan 

kunderna i flera fall ta del av företagets tjänster utan att behöva närvara på företagets kontor, 

vilket ställer högre krav på företagen att utbilda personalen för att effektivisera arbetet och 

skapa tillfredsställelse bland kunderna (Fink, 2001). Enligt Bierman et al. (2001) finns det två 

sätt att ta till sig kunskap, antingen genom utbildningar eller on the job training. De tjänstemän 

som arbetar inom tjänstesektorn, till exempel redovisnings- och revisionsbranschen, har ofta 

krav på sig att ha en gedigen utbildning och arbetserfarenhet för att få anställning. Utbildningen 

och erfarenheten har utrustat dem med specialkunskaper inom området (Bierman et al., 2001). 

 

Vidare menar Fink (2001) att en utveckling av kunskap bidrar till att företag kan vinna 

marknadsandelar och bli konkurrenskraftiga på marknaden. I fallet med de tekniska aspekterna 

handlar det istället om att inte tappa marknadsandelar för företagen. Alla företag förväntas ta 

del av de teknologiska framstegen och detta tvingar företagen att ständigt utvecklas inom 

området. Om ett företag inte är en del av utvecklingen kan de förvänta sig att de tappar 

konkurrenskraft och därmed riskera att mista marknadsandelar (Fink, 2001). 

 

2.3 Kunskap och lärande 
Ett sätt för företag att generera positiva effekter är genom att bygga upp ett värdefullt kapital i 

form av interna tillgångar så som kunskap och färdigheter (Abu Baka et al., 2011; Lepak & 

Snell, 1999; Nojedeh & Pasban, 2016). När det pratas om positiva effekter idag har fokus skiftat 

från företagets positionering på marknaden till humankapital och de interna tillgångarna 

(Wright et al., 2001).  I denna studie kommer vi koncentrera oss på kunskapsdelen inom 

humankapital och lägga mindre fokus på färdigheter eftersom kunskapen är en betydelsefull 

resurs i redovisnings- och revisionsbranschen då det är en kunskapsintensiv bransch. 

 

Kunskap kan definieras som en kognitiv resurs som en person besitter och som skapar 

förutsättningar för att fatta beslut och agera utifrån det (Eraut, 2004). Eftersom kunskap i grund 

och botten är information som en individ har behöver informationen ha erhållits och lagrats på 

något sätt. Detta sker genom lärande och utbildning (Schugurensky, 2000). För att lagra 

kunskapen behöver ett lärande ske och det kan antingen vara formellt lärande eller informellt 

lärande. Ofta sker lärande på ett strukturerat sätt genom utbildning, både formell och icke-

formell, men det kan också ske oplanerat genom informellt lärande (Schugurensky, 2000). 

Kunskap och lärande kan undersökas utifrån två perspektiv, det individuella och det sociala. Ett 

individuellt perspektiv på kunskap och lärande undersöker skillnader i vad och hur individer lär 

sig samt skillnader i hur de uppfattar det som de lär sig. Det sociala perspektivet ägnar sig 

snarare åt att se på hur kunskapen är byggd och i vilka situationer lärande sker. Ett exempel på 

det är inom akademin där kunskapen finns tillgänglig i form av litteratur och sammanhanget 
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för lärande är undervisning, egenstudier och forskning. I den här studien kommer vi både 

undersöka hur företagen genererar kunskap men också fokusera på hur kunskapen förvaltas av 

individerna och varför det leder till positiva effekter. 

Genom att sätta begreppet lärande på en skala med formellt lärande i ena änden och informellt 

lärande i andra änden går det att dra gräsen för informellt lärande på olika ställen. Eraut (2004) 

drar gränsen för det informella nära den ytterligheten och klassar det som oavsiktligt, 

ostrukturerat och underförstått lärande som sker utan en formell lärare eller 

utbildningssituation. Mentorskap och coaching anser han däremot vara en form av informellt 

lärande eftersom det inte måste ske med en och samma mentor eller coach. Ofta hjälper en mer 

erfaren anställd en mindre erfaren och genom det uppstår coaching. I den här studien kommer 

vi utgå ifrån Erauts tolkning, att informellt lärande sker utan någon form av utbildningsstruktur 

och att formellt lärande innefattar lärande som kommer genom både formell och icke-formell 

utbildning.  

Kunskap på företag skapas bland annat genom utbildningar, likt kunskap generellt (Bierman et 

al., 2001) men kan också uppstå från oplanerade situationer (Eraut, 2004). Lärande inom en 

organisation innefattar både att skaffa sig ny kunskap men också att hitta sätt att använda den 

(Nevis, Dibella & Gould, 1995). På företag krävs det att anställda på alla nivåer är öppna för 

lärande för att kunna leva upp till de ökade förväntningarna som ställs i och med ökad 

konkurrens, samtidigt som det ofta finns mindre tid över till att utveckla nya produkter och 

tjänster (Yukl, 2013). Efter att någon tagit del av ny kunskap behöver den förmedlas till de 

anställda som kan dra nytta av den, och även anpassas för att utveckla tjänsterna som levereras 

av företaget (Crossan, Lane & White, 1999).  

2.3.1 Formellt lärande 

Formellt lärande är den traditionella bilden av hur lärande sker (Giancaspro, Manuti, Morciano, 

Pastore & Scardigno, 2015). Formellt lärande kan ske genom formell utbildning och icke-

formell utbildning. Formell utbildning bedrivs på olika nivåer genom formella 

utbildningsinstitutioner där det finns antagningskrav och där genomförd utbildning ger formella 

kvalifikationer (Schugurensky, 2000). Några typiska drag är att det finns ett förutbestämt 

ramverk för hur lärandet sker, en struktur i hur utbildningen ser ut, närvaro av en lärare, 

förekomsten av en kvalifikation eller ett erkännande och specificering av vad utbildningen ska 

leda till (Eraut, 2004). Det är ett lärande som sker på ett traditionellt pedagogiskt sätt med en 

interaktion mellan föreläsare och elev för att kunskap ska bildas. Formell utbildning är 

exempelvis det som bedrivs på grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet och 

yrkeshögskola (SCB, 2018).  

 

Vidare är formell utbildning framtagen av andra aktörer än företagen i sig vilket gör att 

utbildningen sker i andra sammanhang än i de arbetsrelaterade (Giancaspro et al., 2015). Dock 

bör utbildningen vara anpassad efter de kunskaper som krävs för att utföra specifika 

arbetsuppgifter. Det leder till att det blir lättare att ta till sig kunskapen och att utbildningen 

därmed får önskad effekt (Giancaspro et al., 2015).  Inom redovisnings- och revisionsbranschen 

krävs det formell utbildning för att få en anställning (Biermann et al., 2011). Detta eftersom 
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arbetet kan vara komplext och det krävs kunskap för att tolka lagar och regler. Utbildningen 

sker på högskola, universitet eller yrkeshögskola och det krävs därmed en eftergymnasial 

utbildning för att få en anställning.  

 

För att sedan fortsätta lära sig yrket och utveckla sin kunskap erbjuds olika former av icke-

formella utbildningar. Branschorganisationerna FAR (Föreningen auktoriserade revisorer) och 

SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) är två organisationer som erbjuder olika typer 

av utbildningar inom redovisning och revision (FAR, 2019; SRF, 2019). Icke-formell 

utbildning innefattas bland annat av kurser, hit räknas därmed internutbildningar i ett företag, 

handledning och workshops som inte är kopplade till det reguljära utbildningssystemet (SCB, 

2018). Den här utbildningen innefattar en lärare och kan därmed räknas som en form av formellt 

lärande. Den icke-formella utbildningen resulterar inte i erkända utbildningsbevis 

(Schugurensky, 2000). Den utbildningen är därmed mer specifik och anpassad utefter de behov 

som finns på en arbetsplats än den mer generella formella utbildningen. Detta för att de anställda 

ska kunna utföra sitt arbete bättre.  

 

Anställda förväntas ha relevant kunskap och en förmåga att ständigt ta in ny information genom 

lärande (Pisano, 1994). Detta kan vara en av orsakerna till att mer än hälften av Sveriges företag 

utnyttjar möjligheter att utbilda personalen (SCB, 2018). I en studie utförd av SCB (2018) 

definierar de personalutbildning som en utbildning som bekostas av arbetsgivare eller bedrivits 

på betald arbetstid och kan vara formell utbildning eller icke-formell utbildning. Det som bland 

annat framkommer i studien är att cirka 60 % av alla sysselsatta hade genomgått någon 

personalutbildning under 2016. SCB menar att sysselsatt innebär att en arbetad timme per vecka 

ska kunna redovisas eller att tillfällig frånvaro ska kunna redovisas. Vidare visar studien att 

cirka 90 % gick utbildningen med intentionen att förbättra sin arbetsprestation.  Gökhan & Ilhan 

(2016) menar att företagsvärlden har utvecklats och att det idag ställs högre krav på anställdas 

prestationer i arbetet jämfört med tidigare. Detta kan vara ytterligare en orsak till att många 

företag använder sig av formella samt icke-formella utbildningar för att utveckla sina anställda.  

 

Vi kan utifrån tidigare forskning konstatera att formellt lärande sker genom formella- och icke-

formella utbildningar och utifrån det sker en kunskapsutveckling. En begränsning är att 

forskningen är generell och inte specifikt pratar om det formella lärandet inom redovisnings- 

och revisionsbranschen och i vilka former det sker.   

  

2.3.2 Informellt lärande 

Det informella lärandet syftar till lärande som inte sker på ett organiserat sätt (Eraut, 2004). 

Lärande sker ofta i situationer som inte är tänkta för lärande som i det dagliga arbetet och ett 

exempel på det är när fel eller problem uppstår och du behöver hitta vägar för att lösa problemet. 

Det kan även vara genom att du ställs inför nya situationer som du aldrig ställts inför. Informellt 

lärande kan uppstå vid gruppövningar, hypotestester, mentorskap och coaching. Lärare 

innefattas inte i mentorskapet eller coachingen, utan det kan istället handla om att söka upp 

kollegor som har bättre kunskap än du själv. Informellt lärande är därmed integrerat med de 

dagliga arbetsuppgifterna och sammankopplat med lärande av andra (Schugurensky, 2000).  
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Informellt lärande sker utanför formella utbildningsinstitutioner och kan vara lärande både i 

och utanför arbetslivet (Schugurensky, 2000). Informellt lärande har ibland beskrivits som en 

socialisation, där medvetna eller omedvetna normer och regler är en del av den befintliga miljön 

(Liebeskind, 1996). Detta sker så väl i samhället i stort som på en arbetsplats. Vår studie 

kommer fokusera på lärande som sker i arbetslivet, där sker informellt lärande ofta i direkt 

anslutning till arbetsuppgifterna (Giancaspro et al., 2015). Det är inte ovanligt att det är de 

anställda som tar egna initiativ till informellt lärande. Ett exempel på detta kan vara när ett 

problem uppstår under arbetets gång och arbetarna söker efter lösningar genom att prova sig 

fram genom egna idéer och lösningsförslag vilket också betraktas som en informell form av 

lärande (Giancaspro et al., 2015). Redovisnings- och revisionsbranschen är en bransch där 

problemlösning är centralt (Alvesson, 2004) och det kan uppstå i mötet med kunder då dennes 

problem ska lösas (Eraut, 2004). Ny kunskap kan behövas för att lösa problemet vilket kan 

erhållas genom att rådfråga hur andra har bemött problemet. Det finns begränsat med forskning 

kring det informella lärandets betydelse och utbredning för företag inom redovisnings- och 

revisionsbranschen.  

 

Precis som i relationen mellan materiella och immateriella tillgångar har fler börjat inse det 

informella lärandets betydelse i och med den utveckling som sker (Engeström, 2010). Informellt 

lärande har en omedelbar koppling till verksamhetens villkor och det underlättar praktisk 

användning av nya kunskaper och en kontinuerlig omprövning av arbetsmetoder med 

utgångspunkt från vardagliga erfarenheter (Giancaspro et al., 2015). Tidigare följdes generellt 

tydligare standarder kring hur organisationer så väl som hur enskilda jobb skulle hanteras. Detta 

synsätt har frångåtts mer och mer och idag är arbetsuppgifter på företag mer varierade och 

arbetarna förväntas vara mer flexibla, vilket gör att det informella lärandet blir mer relevant och 

används mer frekvent på arbetsplatserna (Engeström, 2010). Några fördelar med informellt 

lärande är att det inte är lika ekonomiskt krävande som planerade utbildningar samt att det sker 

i ett naturligt sammanhang och behandlar verksamhetsrelevant innehåll (Giancaspro et al., 

2015). 

 

Något som utvecklas genom informellt lärande är tyst kunskap. Tyst kunskap kan beskrivas 

som en del av en individs kunskaper som är svår att synliggöra eller förmedla (Pisano, Shuen 

& Teece, 1997). Tyst kunskap kan exempelvis beskrivas som kunskap som en individ har 

samlat på sig under åren genom lärande i arbetet (Liebeskind, 1996). Kunskapen kan ha samlats 

under flera års tid och kan vara en bakomliggande faktor till att uppgifter görs på rutin. 

Rutinerna gör att arbete kan ske på ett väldigt effektivt sätt trots att arbetsuppgifterna kan vara 

komplexa. Nackdelen är att företag kan ha svårt att värdesätta denna kunskap och eftersom den 

är svår att förmedla är det endast individen själv som har förståelse för vilken kunskap denna 

besitter (Eraut, 2004).  

 

Det informella lärandet kan underlättas på några olika sätt, exempelvis genom att kunskapen 

kan delas mellan de anställda och att informationen är lättillgänglig underlättas lärandet (Yukl, 

2013). Ett exempel på detta är att använda sig av olika interna databaser där anställda beskriver 

hur de tar sig an problem. Även Eraut (2004) lyfter tillvägagångssätt för att underlätta lärandet. 

Dessa är deltagande i gruppövningar, arbeta sida vid sida med någon, arbeta med svåra 
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uppgifter samt att arbeta gentemot kunder. Vid gruppövningar finns en stor möjlighet att lära 

av varandra och vid arbete sida vid sida kan lärandet underlättas genom att observera hur någon 

annan gör. Att arbeta med svårare uppgifter och gentemot kunder ställer krav på dig att ta till 

dig kunskap på egen hand, antingen genom att fråga en kollega eller att söka efter kunskapen 

själv. Ett annat sätt att delge ny kunskap i en organisation är genom möten och workshops 

(Yukl, 2013). Möten och workshops kan bland annat användas för att utveckla anställda att 

klara av arbetsuppgifterna bättre eller använda sig av nya tekniker samt att det är ett forum för 

diskussion. En viktig aspekt för att lärande skulle kunna ske genom ovannämnda faktorer är 

goda relationer på arbetsplatsen (Eraut, 2004). Dessa former av informellt lärande kräver både 

tid och resurser men är inte lika ekonomiskt krävande. För att lyckas med gruppövningar krävs 

goda relationer så att kunskap kan delas. Att arbeta sida vid sida innebär att två anställda jobbar 

med samma arbetsuppgift och om du inte lyckas med den svåra uppgiften kan det istället få 

motsatt effekt. 

 

Ny kunskap är av litet värde om det inte görs tillgängligt för de som behöver den och om den 

inte har något arbetsrelaterat syfte (Yukl, 2013). En studie av Ki Seok & Kyung-Nyun (2012) 

visade på att effektiviteten av informellt lärande bygger på i vilken utsträckning som kunskap 

genereras av arbetsuppgiften. Specifik kunskap är kunskap som är arbetsrelaterad och allmän 

kunskap är den som alla kan ta till sig av (Becker, 1964). Vidare visade Ki Seok & Kyung-

Nyun (2012) att en blandning av arbetsuppgifter stimulerar lärandet och betonar betydelsen av 

att kunskapen som skapas ska vara arbetsrelaterad för att användas effektivt.  

 

2.4 Begränsning i forskningen 
Humankapital i form av kunskap leder till positiva effekter för företag. Det medför att 

kunskapen är den viktigaste resursen för företag inom redovisnings- och revisionsbranschen 

som är en kunskapsintensiv bransch. Den är kunskapsintensiv i den mening att en stor del av 

kunskapen handlar om att kunna tolka lagar och regler. Därmed är det viktigt för dessa företag 

att besitta kunskap. En begränsning i forskningen är hur företag inom redovisnings- och 

revisionsbranschen arbetar med att utveckla kunskap genom olika former av lärande samt varför 

den kunskapen leder till positiva effekter. Tidigare studier visar på att kunskap kan skapas 

genom utbildning som är en mer formell form av lärande men också genom lärande på 

arbetsplatsen som är ett mer informellt lärande. Det finns begränsat med studier på hur 

kunskapsutvecklingen sker inom redovisnings- och revisionsbranschen genom formellt- och 

informellt lärande. Genom att studera denna bransch och undersöka hur de arbetar med att 

utveckla kunskap och varför de arbetar på det sättet hoppas vi kunna beskriva och förklara hur 

och varför ökad kunskap leder till positiva effekter.   

 

2.5 Ramverk 
Ovanstående teori illustreras i nedanstående ramverk. Vi vill med den här figuren binda 

samman de olika begreppen för att visa vilken inverkan de har på kunskapsutvecklingen. Vi ser 

det som att kunskap skapas i företagen genom antingen formellt lärande eller informellt lärande. 

Formellt lärande sker genom utbildningar och kan vara av formell eller icke-formell karaktär. 

Utbildning skapar möjlighet att ta till sig ny kunskap men för att kunna ta till sig kunskapen 
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krävs att ett lärande sker. Vid sidan om formellt lärande finns även informellt lärande och detta 

utvecklas genom andra utbildningsformer, bland annat genom diskussion med kollegor, möten 

på arbetsplatsen och problemlösning. Genom formellt- och informellt lärande utvecklas 

kunskap. Kunskapen kan leda till olika effekter för företag och därav olika resultat. Med det 

här ramverket som grund vill vi studera kunskapsutvecklingen i redovisnings- och 

revisionsbranschen. Detta för att kunna utveckla ramverket för hur företag kan arbeta med 

kunskapsutveckling, varför de gör det och vilka resultat det leder till. 

  

Figur 2. Egenkomponerat ramverk utifrån teorin 

* i form av oavsiktligt lärande, diskussion med kollegor, möten och problemlösning. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och vilka metodval som gjorts. Här ges en 

förklaring till val av en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Dessutom behandlas 

begreppen ontologi och epistemologi utifrån studiens syfte. Vidare beskrivs hur 

litteraturgenomgången har genomförts och hur deltagande företag har valts ut. Slutligen 

diskuteras studiens trovärdighet och etiska överväganden.  

 

3.1 Forskningsdesign 
En kvalitativ metod genom intervjuer har använts. En kvalitativ metod syftar till att ta fram data 

genom intervjuer eller observationer för att ge en djupare förståelse i ämnet (David & Sutton, 

2017). Valet av metod grundar sig i att vi vill beskriva och förklara vilka arbetssätt företag 

använder för att utveckla kunskap och varför det leder till positiva effekter. Genom intervjuer 

samlar vi in data från några företag för att skapa en förståelse hur dessa företag arbetar med 

kunskapsutveckling. Ämnet studeras ur mer än ett perspektiv genom att intervjua personer med 

olika befattningar på företagen. Det medför en flexibilitet då intervjufrågorna kan anpassas och 

möjlighet ges för följdfrågor (Jacobsen, 2002). Följdfrågor leder även till mer utvecklade och 

nyanserade svar vilket är ytterligare en positiv aspekt med denna metod. Tidigare forskning har 

genom kvantitativa studier konstaterat att arbete med humankapital leder till positiva effekter 

för företag (Bierman et al., 2001; Tovstiga & Tulugurova, 2007; Jun-You, 2014). Kvantitativa 

metoder fokuserar på att kvantifiera och statistiskt analysera data (David & Sutton, 2017) vilket 

inte är syftet med den här studien.   

 

Genom en kvalitativ metod eftersträvas förståelse i varför de arbetssätt som utvalda företag 

använder sig av leder till utvecklad kunskap och genom det positiva effekter. En negativ aspekt 

med kvalitativa metoder är att resultaten från studien gäller för den tid som studien omfattar. 

Vad som skett innan eller efter kan vi inte uttala oss om men enligt Jacobsen (2002) gäller 

troligtvis resultaten även innan och efter studien. Vidare tar en kvalitativ metod tid att utföra 

eftersom varje intervju kräver analyser och tolkningar och det tar tid att samla in empiri från 

varje enskild respondent. Trots begränsningar valdes en kvalitativ metod, som fokuserar på 

detaljer eftersom det kan ge större förståelse av ett fenomen (Jacobsen, 2002). 

 

3.2 Ontologi och epistemologi 
Ontologi handlar om vilken syn på verkligheten du har samt hur verkligheten är uppbyggd 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Ontologi kan delas in i två delar. Ett nominalistiskt synsätt 

innebär att ingenting utanför jaget existerar. Realism innebär att sakers egenskaper existerar 

oberoende av om vi upplever dem eller inte. Studien har ett perspektiv som rör sig mellan 

nominalism och realism. Ur ett nominalistiskt synsätt antas att alla har olika syn på verkligheten 

(Garcia & Werkmäster, 2018) och då även vi som författare.  Samtidigt genomförs 

semistrukturerade intervjuer med stöd från tidigare forskning och därav får studien även delar 

av ett realistiskt synsätt. En risk med ett nominalistiskt synsätt är att missförstånd kan uppstå 

mellan respondent och den som intervjuar. Det kan vara svårt att undvika detta problem men 

konsekvenserna kan förebyggas genom att respondenterna får läsa igenom de transkriberade 

svaren. En risk med realism är att det kan finnas förutfattade meningar om sakers existens och 

inget utrymme för tolkning lämnas vilket förebyggs genom att ställa öppna frågor. 
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Epistemologi behandlar kunskap och kunskapsteori (Åsberg, 2001). Det handlar om vad för 

kunskap individer kan besitta och hur den skapas (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Denna studie 

är av hermeneutistisk art med ett interpretativt synsätt, där metoden är kvalitativ och empirin 

tolkas vid analyser och slutsatser. Hermeneutik beskrivs, precis som nominalism, som en 

subjektiv prägel och handlar om att insamlade resultat tolkas. Genom det hermeneutistiska och 

interpretativa synsättet tolkar vi respondenternas svar och analyserar dem utifrån litteraturen. 

3.3 Forskningsansats  

Vi anser oss ha en abduktiv ansats med utgångspunkt i det deduktiva. En abduktiv ansats ligger 

mellan induktion och deduktion och en interaktion mellan de båda ansatserna sker (Söderbom 

& Ulvenblad, 2016). Den abduktiva ansatsen har använts i denna studie då en del teori krävs 

för att få ut något av empirin. Därmed kan teorin växa fram under arbetsprocessen (David & 

Sutton, 2016). Vi började med att välja ämne och därefter studerade vi ämnet för att samla in 

relevant teori. Vid en deduktiv ansats tar forskaren utgångspunkt i tidigare studier och det görs 

antaganden om förhållanden utifrån teorin (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Teorin har använts 

som grund för ämnet och med hjälp av den vill vi skapa oss en förståelse för vad empirin kan 

visa. Genom en deduktiv vinkling anser vi det enklare att ställa relevanta intervjufrågor som 

kan ge oss en förståelse för ämnet. Med användandet av operationalisering för att ta fram 

semistrukturerade intervjufrågor tyder det på en deduktiv ansats. Att en intervju är 

semistrukturerad innebär att frågorna är förutbestämda, men att följdfrågor under intervjuns 

gång sker spontant och kan vara unika från intervju till intervju (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

Risken med en deduktiv ansats är att begränsas av tidigare forskningsresultat och slutsatser. Det 

finns en risk att intervjuguiden formas på ett sätt som gör att potentiellt viktiga delar kan 

utelämnas. Alla frågor i intervjuguiden har inte operationaliserats vilket gör studien öppen för 

andra resultat än vad den tidigare forskningen visat. Till sist tolkas respondenternas svar av oss 

och det leder till en subjektiv vinkling i uppsatsen.  

 

Studien utgår därmed från tidigare forskning men även till viss del från praktiken då inte alla 

områden, som resultat, operationaliserats. Dessutom tolkas respondenternas svar vilket gör att 

slutsatserna till viss del utgår från den empiriska verkligheten. Därmed har en abduktiv ansats 

använts. Risken med ansatsen är att tidigare forskning först studeras vilket kan påverka 

verklighetsbilden. Därmed begränsas det öppna sinnet vid genomförandet av studien. Det leder 

till att studien kan begränsas genom att intervjuguiden formulerats på ett sätt som kan utelämna 

viktiga delar i respondenternas svar. Genom att ställa följdfrågor och klargörande frågor 

eftersträvas att minska risken för att viktig information utelämnas. 

 

3.4 Litteraturgenomgång 
Processen började med att söka relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet humankapital. Det 

bidrog till att vi skapade oss en bild av vad humankapital är. Sökningen startade i Högskolan i 

Halmstads databaser som kallas OneSearch och vidare har även GoogleScholar och 

ScienceDirect nyttjats. I detta stadie av sökningen användes sökorden: Human capital, 

intellectual capital, result, performance, service sector, competitive advantage och accounting 

firms. Efter att vi skapade oss en förståelse i området insåg vi att begreppet humankapital 

framför allt innefattar begreppen kunskap och färdigheter. I och med denna breda omfattning 
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beslöt vi oss för att inrikta sökningarna på kunskap. I denna fas använde vi sökord som: human 

capital, education, knowledge, competitive advantage, service sector och accounting firms. 

Utifrån sökningen i databaserna har vi använt för studien relevanta vetenskapliga artiklar för att 

hitta andra vetenskapliga artiklar som kunde vara användbara i studien. Artiklarna som använts 

är peer-reviewed och antal citeringar har granskats. 

 

Relevant litteratur har kompletterat de vetenskapliga artiklarna för att ge ytterligare inblick i 

ämnet. Från den litteraturen har andra relevanta vetenskapliga artiklar funnits genom att se över 

vilka referenser som de har använt sig av.  

 

3.5 Primär- och sekundärkällor 
I studien har både primärkällor och sekundärkällor använts. Framförallt är det primärkällor som 

använts men till viss del har sekundärkällor använts för att komplettera primärkällorna. Till 

inledning och referensram har befintlig data och forskning använts, som samlats in i ett annat 

syfte än vårt. Genom att tidigare forskning med liknande slutsatser använts har en förståelse för 

ämnet skapats. Dock har den tidigare forskningen inom liknande ämne testats inom andra 

områden än denna studiens och det gör att vi behöver vara kritiska i vår granskning och 

undersöka om det stämmer inom vårt område. Genom att genomföra en empirisk studie utifrån 

problem och syfte har primärdata samlats in som blir användbar för studien. 

 

Vid användningen av sekundärkällor, som reviews, krävs en kritisk granskning av datan då den 

har använts i ett annat syfte (Jacobsen, 2002). Vilka är källorna, hur används de och hur 

trovärdiga är de? Genom att använda både primär- och sekundärdata, kan det ge styrka till 

studien eftersom informationen antingen är liktydig eller att skillnader kan upptäckas som kan 

skapa diskussion (Jacobsen, 2002). Primär- och sekundärdatan kan därmed komplettera 

varandra eller granska varandra.  

 

3.6 Empirisk studie 

3.6.1 Val av företag 

Empirin till studien har samlats in från tre olika företag och syftar till att beskriva och förklara 

det vi undersöker. Företagen är alla verksamma inom redovisnings- och revisionsbranschen och 

arbetar med rådgivning och redovisning eller revision. Vid urvalet av företag använde vi oss av 

Retriever Bolagsinfo som är en tjänst Högskolan i Halmstad är anslutna till. Där går det att 

finna information om bolagen vad gäller antalet anställda och omsättning med mera. Vid 

sökningen i Retriever Bolagsinfo gjordes en avgränsning till små företag. Vidare gjordes en 

geografisk avgränsning i urvalet av företag genom att undersöka vilka lokala företag runt 

Halmstad som fanns. Det fanns ett flertal företag med färre än 10 anställda vilka räknas till 

mikroföretag. Det fanns även små företag men som ingick i större koncerner. Därför utökades 

den geografiska avgränsningen, och en sökning efter företag i Skåne utfördes eftersom båda 

författarna har förankring i Skåne. Flertalet förslag på företag gavs genom Retriever Bolagsinfo.  

Företagen sållades utifrån följande kriterier: 

  

• Arbeta med redovisning, rådgivning och/eller revision. 
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Eftersom alla företagen inom branschen inte arbetar med både redovisning och 

revision utan kan arbeta med något av områdena. 

 

• Inte ingå i en koncern utan vara fristående.  

Eftersom de antas ha mer resurser i ryggen från koncernen än fristående bolag. 

 

• Antal anställda ska vara fler än 10 men färre än 50.  

Eftersom studien fokuserar på små företag och inte stora företag. 

• Ha möjlighet till fler än en intervju 

För att få mer än ett perspektiv. 

• Vara verksamma i Skåne. 

 

Sökningen på Retriever bolagsinformation resulterade i ett tiotal träffar och utifrån det 

kontaktades företagen. Tre företag svarade att de kunde delta medan andra företag svarade att 

de inte var intresserade eller inte kunde ställa upp på mer än en intervju. I mejlet presenterades 

studiens syfte utan att visa intervjufrågorna eftersom svaren skulle vara spontana. Dessutom 

fick företagen information om hur intervjuerna skulle gå till och hur lång tid de förväntades ta. 

I första hand gick mejlet till VD:n på företagen eftersom de ansågs vara lämpligast att ta beslut 

om medverkan.  

 

Urvalet av respondenter lämnades till företagen eftersom de vet vilka anställda som var 

lämpliga som respondenter. Detta eftersom vi som författare inte har den insikten i företagen.  

Enligt Jacobsen (2002) gäller det att tänka igenom urvalet och välja lämpliga respondenter. 

Genom att vi inte själva valde respondenter har ett bekvämlighetsurval skett (Bryman & Bell, 

2005). En risk med bekvämlighetsurval är att respondenterna väljs utifrån att de ger en entydigt 

positiv bild av företaget. Bortsett från det kan en person med insikt i personalen välja 

respondenter som är insatta i ämnet och som på ett insiktsfullt sätt kan svara på frågorna. 

Önskemålet var att få intervjua två personer i olika befattningar, gärna någon i en ledande 

position och någon mer nyanställd. Detta för att få två olika perspektiv. Dels perspektivet från 

de ansvarigas syn på hur de arbetar med kunskapsutveckling och dels de anställdas upplevelse 

av kunskapsutvecklingen, både personlig utveckling och utveckling för företaget. Detta för att 

få en bredare bild av företagens arbete med kunskapsutveckling. Alla tre företagen var 

tillmötesgående och intervjuer genomfördes med personal på olika nivåer. Det är inte säkert att 

den enskilde respondentens uppfattning speglar alla anställdas syn, och detta är en av 

anledningarna till att välja mer än en respondent per företag. Ytterligare en faktor att ta hänsyn 

till är att respondenterna har arbetat olika länge på företaget. Nyanställda kan vara mer 

försiktiga och rädda för att säga för mycket jämfört med de som arbetat längre på företaget.  

 

Företagen som deltog i intervjuerna hålls anonyma och därav har de tilldelats fiktiva namn. 

Hädanefter benämns de Företag A, B respektive C. Även respondenterna har tilldelats fiktiva 

namn.  

 

Företag Respondent Befattning Perspektiv 

A Annika VD/delägare Insatt i kunskapsutvecklingen 
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A Adam Revisorsassistent Senast anställd och i en upplärningsprocess 

B Bengt Auktoriserad revisor/ 

Delägare 

Utbildningsansvarig 

B Bodil Redovisningskonsult Relativt nyanställd, genomgått utbildningar 

C Carl VD/Delägare Insatt i kunskapsutvecklingen 

C Caroline Auktoriserad 

redovisningskonsult 

Nyligen auktoriserad och därav genomgått 

utbildningar 

 

 

3.6.2 Operationalisering 

I intervjuguiden (bilaga 2) används semistrukturerade frågor vilket innebär att svarsutrymmet 

är begränsat då frågorna är förberedda och inriktade mot ett visst område (David & Sutton, 

2017). Till skillnad från standardiserade frågor kan inte alla svarsalternativ definieras i förväg, 

dessutom ges möjligheten till följdfrågor. Vid konstruktion av intervjuguiden studerades en 

intervjuguide från en studie genomförd av Matthew David (2003) för att öka validiteten. 

Studien handlar om utbildning och information i små- och medelstora företag. Det leder till att 

frågorna har sin grund i hans intervjuguide, men frågorna är omarbetade för att uppnå syftet 

med den här studien. Intervjuguiden är uppbyggd av uppvärmningsfrågor, kärnfrågor, 

följdfrågor och klargörande frågor. Syftet med uppvärmningsfrågorna är att lära känna 

respondenterna och skapa ett förtroende med förhoppning om att de öppnar upp sig och 

utvecklar sina svar (David & Sutton, 2017). Kärnfrågorna berör ämnet som studeras och 

förhoppningen med dessa är att skaffa information inom området. Följdfrågornas syfte är att få 

ut mer information kring kärnfrågan. De klargörande frågorna handlar om att förklara 

eventuella oklarheter som kan ha uppstått i tidigare svar.  

 

Vid operationaliseringen har begreppen i referensramen legat till grund för de frågor som 

skapats. Genom ett operationaliseringsschema (bilaga 1) har frågorna kopplats samman med 

teorin. Bland annat har Davids (2003) fråga, ”Hur räknar du med att de som jobbar här ska 

skaffa sig de färdigheter som krävs?”, resulterat i följande fråga: Hur arbetar ni med 

vidareutbildning (formell och icke-formell) på er arbetsplats? Den frågan har i 

operationaliseringen sammankopplats med formellt lärande. 

 

3.6.3 Datainsamling 

Till den här studien har empirin insamlats genom intervjuer. Enligt Jacobsen (2002) är den 

individuella intervjun den vanligaste metoden i en kvalitativ studie. Vid en kvalitativ metod där 

den enskilde individens upplevelse och tolkning undersöks lämpar det sig att utföra intervjuer 

(Jacobsen, 2002). Två intervjuer har genomförts på tre olika företag. Varje intervju har tagit 

ungefär 45 minuter att genomföra. Inför intervjuerna kontaktades respondenterna och 

informerades om intervjuns utformning och upplägg. De fick information om hur vi skulle 

hantera deras personuppgifter, hur vi skulle använda den insamlade informationen, att vi ville 

spela in intervjuerna för att underlätta vid transkribering samt att frågorna är frivilliga att 

besvara (se bilaga 3). De fick bekräfta sitt samtycke till detta. Det här gjorde att vi kunde 

Figur 3. Tabell över respondenter 
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undvika missförstånd och därmed känna oss säkra på att den insamlade informationen kunde 

användas.  

 

Individuella besöksintervjuer genomfördes. En fördel med besöksintervjuer är att det går att 

observera respondenten och på ett tydligare sätt förstå vad respondenten vill förmedla (David 

& Sutton, 2016). Det gör tolkningarna av respondentens svar säkrare. Genom att observera 

respondentens kroppsspråk kan det vara enklare att veta ifall följdfrågor är lämpliga och 

uppfattning om frågans känslighet kan enklare konstateras (David & Sutton, 2016). Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats vilket gjorde att vi kunde ta intryck av 

arbetsplatsen i stort. På samtliga företag fick vi bra bemötanden och det visades intresse för vår 

studie. På ett av företagen fick vi ett tydligt intryck av företaget redan i receptionen. Vi träffade 

flera anställda och samtliga verkade informerade om vårt besök och visade intresse. De kunde 

därmed snabbt hjälpa oss att komma i kontakt med respondenterna. Konsekvensen av 

bemötandet blev en bekräftelse på att svaren var verklighetsförankrade. 

 

Vid intervjuerna har båda författarna varit närvarande och deltagit vilket stärker trovärdigheten 

i studien. Detta eftersom feltolkningar enklare kan undvikas då vi gemensamt kunnat diskutera 

och tolka den insamlade datan. Under intervjuerna har en av oss fört stödanteckningar och den 

andre har ställt frågorna. Vi valde att föra korta stödanteckningar utöver att spela in intervjuerna, 

dels som en säkerhet ifall något fel skulle inträffa i inspelningen samt för att ha en 

sammanfattning om de mest betydande delarna av intervjun innan transkriberingen av intervjun 

var gjord. Anteckningarna innefattade där endast huvuddragen i vad respondenterna sa och inte 

detaljer, de hade vi inspelat. Det här gjorde att datan kunde börja analyseras direkt vilket 

skapade möjligheter för att den fortsatta datainsamlingen kunde förändras vid behov. 

 

Ett annat argument för att genomföra intervjuerna ute på företagen är att respondenterna känner 

sig trygga på sin arbetsplats (Jacobsen, 2002). När de är trygga ökar möjligheten att de öppnar 

upp sig och ger mer utvecklade svar samtidigt som det kan minska de kontexteffekter som kan 

påverka respondentens svar. Under intervjuerna har vi strävat efter att låta respondenten tala till 

punkt och medvetet inväntat kommande fråga för att ge respondenten möjlighet att eventuellt 

utveckla sina svar. Vi hoppas genom detta bidra till en trygg och lugn miljö för att respondenten 

ska våga öppna upp sig ytterligare och reflektera över sina svar. Risken med att vara för snabb 

med kommande fråga tror vi är att svaren blir kortare och mindre utvecklade.  

 

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa och ljudinspelningarna raderades. Efter 

samtycke med respondenterna fick vi lov att mejla över transkriberingarna och de fick 

möjligheter att återkoppla. Några mindre korrigeringar utfördes efter önskemål. Efter 

godkännande från dem sorterades datan tematiskt och den utgör empirin.  

 

3.7 Analysmetod 
Analysen är utförd i tre steg; reducering av data, presentation av data och diskussion/slutsats av 

resultaten enligt Miles och Hubermans (1984) metod. I steg ett gjordes en kodning av datan 

som samlats in utefter de frågor som ställts.  Frågorna är indelade i teman utifrån teorin vilket 

redovisas i operationaliseringen (bilaga 1) och varje fråga har lästs igenom efter transkibering 
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för att svaret ska kunna kodas till rätt tema. Kodningen gjordes utifrån relevanta begrepp i 

svaren som kunde kopplas till respektive tema. Kodningen gjordes gemensamt av författarna 

som ansågs samstämmiga. Det är dessa teman som presenteras som resultat tillsammans med 

några nyckelcitat från rådatan. 

Miles & Hubermans (1984) andra steg handlar om att presentera datan. Datan presenteras 

utifrån de teman som togs fram i operationaliseringen (bilaga 1) tillsammans med underrubriker 

för att tydliggöra teorierna. De teman som används är kunskap och lärande, formellt lärande 

(formell- och icke-formell utbildning), resultat av formellt lärande, informellt lärande 

(inklusive upplärning av nya medarbetare), resultat av informellt lärande och externa fördelar 

av kunskapsutveckling. När rådatan kodades till teman för att presenteras i empirin utgick vi 

från transkriberingarna och läste dem parallellt, för att inte missa något från intervjuerna. De 

olika företagen presenteras tillsammans under respektive tema. Detta i kombination med att 

belysa både den anställdes och delägarens perspektiv ämnas att förmedla en helhetsbild. Därav 

presenteras empirianalysen redan i empirikapitlet. För att förmedla en bild av respektive företag 

kompletteras detta med en sammanfattning av de enskilda företagen samt en tabell över dessa.  

Slutligen ska datan analyseras, slutsatser ska dras och resultaten ska verifieras (Miles & 

Huberman, 1984). Utifrån hur datan har reducerats och presenterats har slutsatser dragits genom 

att hitta mönster och skapa mening i det som respondenterna har svarat. I den empiriska 

analysen har vi försökt att se mönster i form av likheter och skillnader mellan respondenternas 

svar. När empirin analyserats har den jämförts med teorin från referensramen för att kunna 

verifiera datan och för att se skillnader eller likheter. Utifrån det har ett ramverk skapats för att 

förklara hur och varför företag inom redovisnings- och revisionsbranschen arbetar med 

kunskapsutveckling. Som tidigare nämnts är respondenternas svar subjektiva. Det gör att 

resultaten och slutsatserna är baserade på tolkningar och de är därmed inte helt fastställda. 

Genom att presentera datan och förklara tillvägagångssätt och analysmetod för att komma fram 

till slutsatser, redovisas processen och därmed kan tillförlitligheten öka (Yin, 2011). 

 

3.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Yin (2011) menar att transparens samt ett metodiskt och noggrant arbetssätt kan öka 

trovärdigheten och tillförlitligheten i en studie. Reliabilitet handlar enligt Bryman & Bell (2005) 

om hur tillförlitlig eller upprepningsbar en studie är. Genom användandet av bilagor där 

operationaliseringsschema, intervjuguide och följebrev till respondenterna presenteras kan 

andra ta del av materialet och granska det. Vidare har vi försökt vara transparenta och visa 

arbetsprocessen i studien för att öka reliabiliteten. Då insamlad empiri grundar sig på 

semistrukturerade intervjufrågor kan det vara svårare att uppnå en hög reliabilitet. Dessutom 

förekommer följdfrågor under intervjuerna vilket också kan bidra till att reliabiliteten sjunker.  

 

För att beskriva en studies trovärdighet används begreppet validitet. Validitet beskriver i vilken 

utsträckning en studie faktiskt mäter det som var avsikten att mäta (David & Sutton, 2016). 

Intervjuguiden har noga formerats och analyserats för att försäkra att relevant information 

samlas in, men det fanns ingen möjlighet att validera intervjuguiden på grund av arbetets 

omfattning. 
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Vid generalisering av studier finns det i huvudsak två typer, statisk och analytisk. Studien syftar 

till att utveckla ett ramverk som kan beskriva och förklara kunskapsutvecklingen i de utvalda 

företagen inom redovisnings- och revisionsbranschen. Det ska kunna användas av andra företag 

i samma bransch och av liknande storlek samt kunna användas i andra studier. En analytisk 

generalisering har gjorts för att det teoretiska ramverket ska kunna tillämpas av andra. Detta 

genom att använda oss av generella begrepp som är tillämpbara även i andra branscher. 

Generaliseringen av studiens resultat och slutsatser ökar trovärdigheten i studien (Yin, 2011). 

Det finns dock begränsningar med kvalitativa studier och med tvärsnittsdata. Det kan vara svårt 

att vara säker på generaliserbarheten när det är ett begränsat antal företag som undersöks 

eftersom olika företag har olika specifika kontexter och arbetssätt.  

 

3.9 Etiska överväganden 
Studien har strävat efter ett etiskt förhållningssätt vid insamling av empirin. Lämpliga 

förhållningsregler att ta hänsyn till i frågan om ett etiskt arbetssätt är informerat samtycke, 

anonymitet och integritetsskydd (David & Sutton, 2016). I samband med genomförandet av 

intervjuerna har respondenterna delgivits information om studien samt att de deltar helt frivilligt 

(se bilaga 3) och respondenterna har givit sitt samtycke. De fick även information om hur datan 

som samlats in hanteras utifrån GDPR (se bilaga 3) och att den enbart behandlas av oss som 

genomför intervjuerna. Således anses även kravet om integritetsskydd vara uppfyllt. Genom att 

inte samla in personuppgifter samt att byta namn på respondenterna har de varit anonyma.  

 

Enligt Jacobsen (2002) ska insamlad data återges på ett så korrekt sätt som möjligt och stämma 

överens med respondentens verkliga svar. Eftersom intervjuerna transkriberades minskade 

risken att svaren tolkas på ett felaktigt sätt. Respondenterna fick även möjlighet att i efterhand 

kontrollera svaren som skrivits ner från respektive intervju, för att säkerställa att studien 

genomförts etiskt korrekt.  
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4. Empiri 
I empiriavsnittet presenteras datan från insamlade intervjuer. Till en början beskrivs samtliga 

företag som har deltagit i undersökningen. Dessutom presenteras även en beskrivning företag 

för företag i samband med företagsbeskrivningarna. Därefter presenteras datan utefter samma 

teman som operationaliseringen bygger på. Under varje tema behandlas alla företag 

gemensamt.  

4.1 Presentation av företag 
Företag A: 

Företag A startade i början av 1970-talet och verksamheten innefattade då konsult- och 

revisionsverksamhet. Fram till 2002 var det en ensam ägare i företaget men idag är det uppdelat 

på tre ägare. Under årens gång har företaget utvecklats till att idag även fokusera på rådgivning 

i stor utsträckning. På företaget finns både redovisningskonsulter och revisorer och de räknas 

som ett litet företag inom redovisnings- och revisionsbranschen med sina 16 anställda.  

Företag A är verksamma i Skåne och fokuserar mycket på att verka lokalt och knyta till sig 

lokalt belägna kunder. Delägaren och VD:n beskriver företaget som: “Ett lokalt företag som 

alltid har stått fritt” och vidare beskriver han företagets filosofi: “Vi har alltid haft en filosofi 

om att anställa lokalt eftersom vi är en lokal aktör och med goda relationer kan vi skaffa oss 

kunder” (Annika, personlig kommunikation, 8 mars 2019). 

Företaget hjälper allt från små- och medelstora familjeföretag till lite större bolag som har en 

lokal förankring. Kundkretesen är ett resultat av de anställdas kontakter och inte ett resultat av 

marknadsföring enligt VD:n och delägaren. “Det är de anställda som har skapat kontakt med 

kunder och vi marknadsför oss i princip inte alls, förutom genom ett bra jobb” (Annika, 

personlig kommunikation, 8 mars 2019). 

Respondent Befattning Tid på företaget Utbildning 

Annika VD/Delägare 17 år Agronomexamen med 

ekonomiinriktning 

Adam Revisorsassistent 4 år Civilekonomexamen 

 

På Företag A anser respondenterna att humankapitalet är avgörande för att de ska vara 

intressanta som uppdragsgivare och arbetstagare. Därmed anser de att det är viktigt att lägga 

fokus på kunskapsutveckling hos de anställda för att kunna vara attraktiva på marknaden. På 

företaget sker kunskapsutveckling genom utbildningar för de anställda samt informellt lärande 

på arbetsplatsen. Utbildningarna är mestadels individuella och det är sällsynt att hela personalen 

åker iväg på utbildning gemensamt eller att det sker internutbildningar på företaget. Företaget 

arbetar inte med några färdiga utbildningsplaner för de anställda utan utbildning sker utifrån 

individens behov och mognad. Delägarna ansvarar för kunskapsutvecklingen och de arbetar 

fram en utbildningsbudget. Val av utbildning sker genom en diskussion mellan chef och 

anställd, bland annat på medarbetarsamtalen.  

Figur 4. Respondentbeskrivning Företag A (Egen tabell med information från Företag A) 
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“Vi har ingen utbildningsstrategi utan det blir mer från fall till fall, beroende på vilket stadie 

man är på när man kommer hit och vart utvecklingen går så tar vi det efter hand” (Annika, 

personlig kommunikation, 8 mars 2019). 

Företag A arbetar med att ha högt i tak vilket medför att ett informellt lärande kan ske på 

företaget. Det sker framförallt genom att de anställda delar med sig av kunskap till varandra, 

bland annat på byråmöten och därigenom sker en kunskapsutveckling. Det informella lärandet 

sker även i direkt samband med arbetsuppgifterna och när problem uppstår ska det alltid finnas 

möjlighet att fråga en kollega eller att söka svaret på egen hand. Respondenterna anser att det 

kan vara viktigt att åka iväg på utbildning för att där träffa andra inom samma bransch men 

samtidigt är kunskapen från det informella lärandet enklare att applicera och därför arbetar de 

med båda typerna. 

Företag B: 

Företag B startade för drygt 40 år sedan och är verksamma i Skåne. Idag har de tre kontor 

utspridda på olika orter i länet. På företaget finns redovisningskonsulter, revisorer och 

lönekonsulter. De räknas som ett litet företag inom redovisnings- och revisionsbranschen med 

sina 30 anställda. På företag B har vi intervjuat en av delägarna som har marknads- och 

utbildningsansvar och en av redovisningskonsulterna.  

Förutom sin verksamhet i Skåne har de även kunder i Blekinge, Småland och Danmark. De 

hjälper alla typer av verksamheter och bolagsformer, såväl aktiebolag som ideella föreningar. 

Delägaren beskriver kundkretsen enligt följande: “Vi jobbar mycket med fåmansföretag, men 

även större företag på koncernnivå men fokus är framförallt på mindre fåmansbolag” (Bengt, 

personlig kommunikation, 19 mars 2019). De betonar att det personliga engagemanget är viktigt 

och de vill med sin kunskap och kompetens bidra till att hjälpa företagare med deras utmaningar 

och ge dem vägledning.  

Respondent Befattning Tid på företaget Utbildning 

Bengt Delägare/Auktoriserad revisor 20 år Kandidatexamen ekonomi 

Bodil Redovisningskonsult 4 år Kandidatexamen ekonomi 

 

 

För Företag B är humankapitalet deras stora tillgång och det som de lever på, menar 

respondenterna, och därför är det en viktig resurs att utveckla. Utvecklingen sker genom 

utbildningar och informellt lärande. Den utbildningsansvarige skapar en individuell 

utbildningsplan och gör en budget för utbildning. Vidareutbildning sker genom externa kurser 

vilka de åker på antingen individuellt eller gemensamt i hela arbetslaget. Dessutom har företaget 

en internutbildning varje år. Tillsammans med VD har Bengt medarbetarsamtal med personalen 

där de diskuterar de anställdas kunskapsutveckling. 

Eftersom det informella lärandet kan ske kontinuerligt i arbetet är det en viktig faktor för 

kunskapsutvecklingen. Med en stor bredd bland personalen finns det mycket kunskap i 

Figur 5. Respondentbeskrivning Företag B (Egen tabell med information från Företag B) 
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företaget och genom att ta del av varandras kunskaper, till exempel vid byråmöten, kan en 

kunskapsutveckling ske menar respondenterna. Förutom att ta del av varandras kunskap 

använder de sig av uppslagsverk och regelverk för att lösa svårare uppgifter. De använder sig 

av både individuella och gemensamma utbildningar, men anser att mycket av 

kunskapsutvecklingen sker på arbetsplatsen när kunskapen kan praktiseras.  

“Jag skulle säga att den stora delen är det du lär dig av att arbeta, den praktiska biten är 

viktig” (Bengt, personlig kommunikation, 19 mars 2019). 

Företag C:  

Företag C är ett familjeföretag som bildades på 1990-talet. Det har tidigare varit en del av en 

annan organisation men är idag fristående. De har idag kontor på tre olika orter i Skåne. 

Företaget erbjuder tjänster inom redovisning, ekonomisk rådgivning, juridisk rådgivning samt 

mäkleri. De är verksamma inom två olika segment som de själva kallar företag och jord & skog. 

Med sina 23 anställda räknas det som ett litet företag inom redovisnings- och 

revisionsbranschen. Vi har intervjuat en av delägarna på företaget och även en anställd som 

nyligen blivit auktoriserad redovisningskonsult.  

 

Företaget har en vision om att de ska leverera rådgivning i världsklass samtidigt som de ska ha 

kul, utvecklas och utmanas. Delägaren menar att det är viktigt för dem att företaget har en 

rådgivande roll för att det ska gå bättre för kunderna. Det här vill de uppnå genom att inspirera 

kunderna och få dem att våga utvecklas. Kunderna är framförallt mindre fåmansföretag men 

även några större företag. Kundkretsen är inte begränsad till Skåne utan kunder finns i hela 

södra Sverige. 

Respondent Befattning Tid på 

företaget 

Utbildning 

Carl Delägare/Auktoriserad 

redovisningskonsult 

20 år Kandidatexamen ekonomi 

Caroline Redovisningskonsult 5 år Lantmästarexamen och 

examen i företagsekonomi 

 

 

För Företag C är humankapitalet väldigt viktigt eftersom de säljer en tjänst och de behöver 

därför besitta mer kunskap än kunderna menar respondenterna. För att utveckla kunskapen 

använder de sig av individanpassade utbildningar utifrån anställdas tidigare kunskaper men 

även genom gemensamma internutbildningar på företaget. De gemensamma utbildningarna 

försöker de att hålla i själva eller hyra in en föreläsare till eftersom de vill specificera 

utbildningen till företagets behov menar respondenterna. Dessutom åker de iväg på en årlig 

tredagarsutbildning. Ledningen har ansvar för kunskapsutvecklingen och genom 

medarbetarsamtal diskuteras utbildning för den anställde. Företaget använder sig inte av någon 

utbildningsstrategi eller någon utbildningsbudget utan utbildningar sker efter behov.  

Figur 6. Respondentbeskrivning Företag C (Egen tabell med information från Företag C) 
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Respondenterna uppger att de försöker ta del av kunskapen som redan finns i företaget innan 

de söker kunskap på annat håll. De använder sig av byråmöten för att dela med sig till varandra 

men framförallt sker kunskapsdelningen kollegorna emellan och genom det sker en 

kunskapsutveckling. Finns inte kunskapen tillgänglig kan de söka sig vidare i uppslagsverk 

eller regelverk. Kunskapsutvecklingen sker främst genom det informella lärandet men företaget 

använder även sig utav utbildningar eftersom det är viktigt med den individuellt anpassade 

kunskapen menar respondenterna. 

“Vi kan lite olika och olika personer stöter på olika problem. Då är det lätt att gå och knacka 

på kontoret bredvid om det är någon som har jobbat med det innan och det är en stor nytta” 

(Caroline, personlig kommunikation, 19 mars 2019). 

4.2 Kunskap och lärande 
Bengt menar att de på Företag B lägger väldigt mycket fokus på att utveckla kunskapen. När vi 

jämför oss med andra företag som är ungefär lika stora visar statistiken att vi ligger bland de 

främsta, förklarar Bengt. ”Just under hösten har vi mycket utbildningar. Speciellt när det är en 

del yngre nya personer som kommer in så krävs det en del utbildning för att de ska komma in i 

yrket” (Bengt, personlig kommunikation, 19 mars 2019). Även Företag C och Företag A lägger 

fokus på att utveckla kunskapen i företaget. Caroline upplever att de lägger mycket fokus på 

utveckling av kunskapen på Företag C. Hur stort fokus vi lägger beror på hur hög 

arbetsbelastning vi har och det är viktigt att arbetet fortlöper, förklarar Caroline. Adam berättar 

att de på Företag A vill följa med i utvecklingen av nyheter på marknaden men inte alltid vara 

de som provar på något nytt först av alla. Några på företaget vill göra som vi alltid har gjort 

medan andra vill vara i framkant och digitalisera mycket, förklarar Adam. Annika berättar att 

de oftast åker på utbildningar för att hålla sig uppdaterade på de områden som de arbetar med. 

Vidare säger Annika att fokus ligger på att fräscha upp kunskapen och det är sällan som 

kunskapen är helt ny. 

För Företag B är humankapitalet deras stora tillgång, menar Bengt. Eftersom vi säljer tid är alla 

anställda jätteviktiga. Humankapitalet gör att vi kan hålla en hög kvalité på tjänsterna vi 

erbjuder. Även Bodil menar att humankapitalet är väldigt viktigt för Företag B. “Det är den 

enda tillgången vi har så att säga, det är det som företaget lever på, så det är livsviktigt. Det 

är det som vi säljer” (Bodil, personlig kommunikation, 19 mars 2019). Carl på Företag C säger 

att humankapitalet är det som företaget lever på eftersom de säljer en tjänst. Har vi inte ett bra 

humankapital med bra kollegor så är vi inte så mycket värda, fortsätter Carl. “Vi ägare kan 

driva men för att vi ska växa så måste vi ha fler duktiga personer och då är humankapitalet 

viktigt” (Carl, personlig kommunikation, 21 mars 2019). Vi ser ett behov av att ligga i framkant 

och därav är det viktigt med kunnig personal säger Caroline. Då kunderna vi vill ha är sådana 

som har lite kunskap i ämnet krävs det att personalen hos oss har ännu mer kunskap än dem för 

att kunna vara till hjälp i deras utvecklingar, förklarar Caroline. Annika på Företag A förklarar 

att humankapital är helt avgörande, i deras bransch, för om de är intressanta som 

uppdragstagare, vad de kan prestera, leverera och för deras lönsamhet. Adam ser humankapital 

som en oerhört viktig del i ett framgångsrikt företag, utan ett fungerande humankapital blir 

prestationerna lidande. 
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4.2.1 Formellt lärande 

Samtliga respondenter menar att ett formellt lärande sker före en anställning i form av formella 

utbildningar såsom yrkeshögskola, högskola eller universitet. Formellt lärande kan ske även 

under en anställning i form av icke-formella utbildningar anser samtliga respondenter. De icke-

formella utbildningarna sker i form av externa kurser och internutbildningar.  

 

Formell utbildning 

Respondenterna har blandade utbildningar men utbildningarna är alla inriktade inom ekonomi. 

Annika på Företag A menar att utbildningarna hos personalen kan variera beroende på 

arbetsuppgifter och roll. Exempelvis krävs det att du har en specifik utbildning för att börja din 

utbildning till auktoriserad revisor. Bengt menar att i stort sett alla nya som anställs på Företag 

B har en högskoleutbildning men det kan se annorlunda ut bland de äldre. De äldre som har 

varit anställda på företaget en längre tid kan särskilja sig i vilken utbildning de har eftersom det 

var andra regler förr då de utbildade sig, menar Bengt. Caroline säger att de inom Företag C 

kan ha olika utbildningar där några är agronomer och lantmästare, där ekonomi är en del av 

utbildningen, medan andra har gått en ren ekonomisk utbildning. Det lämpar sig då de arbetar 

inom olika segment på företaget och kunskapen från utbildningarna kan därmed komplettera 

varandra, anser Caroline.  

Samtliga respondenter har upplevelsen av att de som nyexaminerade var teoretiskt utbildade. 

De kunde inte särskilt mycket om yrket utan de hade endast en bred kunskapsbas. “Man har 

inte den färdiga kunskapen när man har gått på högskolan utan man har bara förutsättningarna 

för att kunna få den specifika kunskapen. Högskoleutbildningen är egentligen en sorts 

allmänbildning kan man säga och det är en förutsättning för att man ska kunna få en specifik 

kunskap” (Bodil, personlig kommunikation, 19 mars 2019). Samtidigt menar Carl att 

personligheten är viktig för att ta till dig den specifika kunskapen som du inte har från 

utbildningen. Vidare säger han att personligheten speglar din vilja och förmåga att lära dig 

yrket. Även Annika nämner att personligheten var betydelsefull när hon kom ut på 

arbetsmarknaden. Hon menar dessutom att företagets förväntningar på vad hon kunde utföra 

berodde på vad hon hade för praktisk erfarenhet. 

Icke-formell utbildning 

Formellt lärande kan, förutom genom formella utbildningar, även ske genom icke-formella 

utbildningar både individuellt och gemensamt. Externa kurser genomgås ofta individuellt 

medan internutbildningarna sker gemensamt för de anställda uppger respondenterna. Val av 

individuella utbildningar sker ofta i samråd mellan chef och anställd berättar samtliga 

respondenter. Respondenterna berättar även att det är ledningen som beslutar om de 

företagsgemensamma utbildningarna.  

 

Annika på Företag A berättar att de inte har någon som är huvudansvarig för utbildningar, det 

är ledningen som gemensamt tar beslut i de frågorna. Det finns inga klara planer på vilka kurser 

vi ska gå, vi kan få tips på utbildningar som skulle kunna passa oss men det kan också vara så 

att vi hittar något som vi tror kan passa oss, berättar Adam. “På vårt företag har vi en 

utbildningspott som man kan utnyttja själv. Där kan du fritt välja vad det är du vill utvecklas 
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inom och utbildas med” (Adam, personlig kommunikation, 8 mars 2019). Dock är det så att om 

du ska bli auktoriserad krävs det att du har en viss mängd utbildningstimmar och att du har 

genomgått specifika utbildningar berättar Annika. Bengt på Företag B berättar att han är 

utbildningsansvarig och gör en utbildningsbudget varje år. Budgeten beror på vilka behov han 

ser och det kan bero på hur många nyanställningar de har förklarar Bengt. Budgeten är baserad 

både på de individuella behoven och de gemensamma behoven utvecklar Bengt. Carl säger att 

de inte arbetar med någon utbildningsbudget på Företag C. Han motiverar det med att det är ett 

ganska litet, familjeägt, företag och att de har ganska bra koll på hur mycket pengar som läggs 

på utbildning. Vidare berättar Carl att den personalansvarige varje höst har medarbetarsamtal 

och diskuterar vad det finns för utbildningar med de anställda. Däremot finns ingen uttalad 

strategi vilka utbildningar som ska genomföras berättar Carl. 

Bengt förklarar att de arbetar med en utbildningsplan för de nyanställda som är beroende av 

vilken utbildning du har sedan tidigare och vad du ska arbeta med inom företaget. Exempelvis 

måste en anställd genomgå FAR:s (föreningen för auktoriserade revisorer) utbildningar rev1, 

rev2, rev3 och rev4 för att bli auktoriserad revisor. I dessa fall är utbildningarna förutbestämda 

och du kan inte välja utbildning på egen hand, säger Bengt. Bodil förklarar att utbildningsplanen 

kan förändras efter hand beroende på vilken framtida utveckling man vill ha. Annika på Företag 

A ser en skillnad på hur de arbetar med individuell vidareutbildning jämfört med stora bolag. 

Hon säger att de arbetar utifrån vilket behov den anställda individen har och att utbildningarna 

därmed genomförs efterhand som individen är mogen för dem. På stora bolag finns tydligare 

utbildningsplaner som säger när en individ ska genomföra en utbildning upplever Annika. 

Caroline på Företag C beskriver att de individuellt får utbildning genom att åka iväg på kurser 

och att den utbildningen varierar beroende på vilka tidigare kunskaper du besitter och vad du 

vill utvecklas inom.  

 

Bengt beskriver att Företag B är med i ett nätverk med andra revisionsbyråer som har ungefär 

samma storlek. Inom det nätverket har de gemensamma utbildningar där alla anställda deltar 

och detta sker en gång per år. Dessutom uppger Bengt att de varje höst har en internutbildning 

där de diskuterar frågor som har dykt upp under året, men också om deras interna rutiner. 

Arbetet med internutbildningarna kan ske på olika sätt och ett exempel är att de haft rollspel för 

att gestalta verkliga situationer. På Företag C åker personalen varje år iväg på en gemensam 

tredagarsutbildning säger Carl. Vidare förklarar han att de även har gemensamma utbildningar 

på företaget, antingen genom att en föreläsare kommer dit eller att någon i ledningen håller i 

utbildningen själv. På Företag A är det mer sällsynt att all personal åker iväg på utbildningar 

gemensamt berättar Annika. Däremot förekommer det att personal åker iväg gruppvis beroende 

på vilka arbetsområden de arbetar inom berättar Annika. Vidare förklarar hon att de inte kan ha 

igång verksamheten om de åker iväg hela personalstyrkan. Adam upplever inte att de arbetar 

med internutbildningar på ett tydligt sätt. Det förekommer dock att de anställda inom olika 

arbetsområden träffas för att diskutera och dela med sig av kunskap.   

4.2.2 Resultat av formellt lärande 

Respondenterna menar att individuella respektive gemensamma utbildningar kan vara bra av 

olika anledningar. Carl ser att individuella utbildningar kan resultera i flera olika saker. “En 
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sak är att kollegan känner att man satsar på den. Sedan tar man förhoppningsvis åt sig vad 

man har lärt sig och kan sedan ta med det i arbetet” (Carl, personlig kommunikation, 21 mars 

2019). Caroline ser en skillnad i resultat av externa och interna utbildningar. Hon menar att de 

externa utbildningarna ger dig fördjupad, specifik kunskap inom ett visst kunskapsområde och 

att de interna utbildningarna resulterar i att alla får samma kunskap som senare kan diskuteras 

och appliceras gemensamt.  

Både Bengt och Bodil säger att individuella utbildningar resulterar i att man kan jobba med 

arbetsuppgifter som man inte hade kunnat annars, åtminstone inte lika bra. Vidare menar de att 

det är viktigt att arbeta med den nya kunskapen för att den ska utveckla dig. Vidareutbildningen 

ger faktisk kunskap som kan appliceras i arbetet menar Annika, men hon ser samtidigt andra 

fördelar med att åka iväg på utbildning. Genom att åka iväg på utbildningar ges möjlighet att 

träffa andra inom branschen. Vidare förklarar hon att det leder till att du kan diskutera med dem 

och få inputs av hur de arbetar. Samtidigt är det svårt att ta med sig all kunskap som behandlas 

på en utbildning säger Adam. Vidare säger han att det finns vissa svårigheter med att applicera 

kunskapen i sina arbetsuppgifter och det beror på att utbildningen inte är utformad utifrån hur 

de arbetar på företaget. 

När vi åker allihop får alla samma information och oftast är det ämnen som alla har nytta av 

och som vi gemensamt kan diskutera berättar Bengt. Vidare menar Bengt att när utbildningen 

är individanpassad ger den dig förhoppningsvis kunskap som du anser att du har saknat. Vilken 

utbildning som ger mig mest är beroende av vilket behov jag har just då och hur anpassad den 

är utifrån mina behov berättar Bodil. De utbildningar som varvar både teori och praktik anser 

Adam vara de som ger mest. “Det var bra att både få med sig workshops och tänka i praktiken 

och teorin. Man tog steg för steg och inte bara teori tre dagar och praktik två dagar utan man 

hade det kontinuerligt en vecka genom hela kursen” (Adam, personlig kommunikation, 8 mars 

2019). Carl anser att de utbildningar som de anordnar på egen hand i företaget, där de tar in 

externa föreläsare eller håller i den själva ger mest. Det beror på att vi då kan specificera 

utbildningen efter de behov vi har förklarar han. Bengt beskriver också att det är en fördel om 

utbildningen är anpassad till verksamheten. “Åker du på en lärarledd utbildning är det väldigt 

teoretiskt, så här funkar det. Men det är kanske inte så det funkar här för oss. Sen är det ibland 

helt omöjligt att hitta de utbildningarna externt utan det får man konstruera själv i så fall” 

(Bengt, personlig kommunikation, 19 mars 2019). 

 

4.2.3 Informellt lärande 

Samtliga respondenter anser att det informella lärandet sker kontinuerligt i samband med 

arbetsuppgifterna. Respondenterna lyfter några olika situationer där det kan ske ett informellt 

lärande. Det sker dels i form av byråmöten en gång i månaden på de berörda företagen. Bodil 

berättar att de på byråmötena kan ta upp problem som har uppstått och som kan vara bra för 

alla att känna till. Bengt säger att de på månadsmötena diskuterar nyheter, exempelvis nya lagar 

eller en ny momsregel, men också interna rutiner. På Företag B genomförs månadsmötena 

kontorsvis, förklarar Bengt. Caroline berättar att de på Företag C delger varandra vad som har 

hänt under den senaste månaden på månadsmötena. På Företag A sker även där byråmöten och 
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där finns det möjlighet att dela med sig av kunskapen från en utbildning till sina kollegor, 

berättar Annika. 

Caroline säger att de även tar del av kunskap genom nyhetsbrev från branschorganisationer. 

Detta är någonting som även finns på Företag A och på Företag B, förklarar Bengt och Annika. 

De är viktiga att läsa anser Bengt, då det handlar om nyheter på marknaden och kan vara saker 

som kunder ställer frågor kring och genom att vara uppdaterad kan du hjälpa kunden bättre. 

Bodil säger att hon tar till sig kunskap efter hand som problem uppstår i arbetet. När problem 

uppstår söker hon efter information som gör att hon kan lösa problemet. ”När man gör 

någonting och inte bara sitter och lyssnar på vad någon säger tror jag det fastnar lättare” 

(Bodil, personlig kommunikation, 19 mars 2019). Det kan även vara utvecklande att fördela 

arbetsuppgifter till personer som inte har arbetat med det tidigare säger Bodil. Men på grund av 

tidsbrist kan fokus hamna på att arbetsuppgiften ska bli utförd på snabbast möjliga sätt och att 

uppgiften därav fördelas till någon som har arbetat med det tidigare, förklarar Bodil. Bengt 

berättar att när du stöter på problem kan du ta hjälp av andra inom företaget. De som har arbetat 

längre än dig kan ha stött på problemet tidigare och de kan hjälpa dig att lösa problemet förklarar 

Bengt. Annika förklarar att de på Företag A också lär av varandra, de har högt i tak på företaget. 

“Det är hela tiden ett surr i korridoren och personalrummet för att vi ska lära oss av varandra” 

(Annika, personlig kommunikation, 8 mars 2019).  Även Caroline på Företag C berättar att de 

diskuterar och lär av varandra. Hon säger att de i första hand diskuterar uppkomna problem med 

kollegor för att i nästa steg även söka stöd i lagrum eller uppslagsverk. 

Samtliga företag förklarar att de har stor användning av regelverk och uppslagsverk för att ta 

till sig ny kunskap och lösa problem. Branschorganisationerna har uppslagsverk baserade på 

regelverken som det går att söka kunskap i men det går även att direkt gå till regelverken berättar 

Bengt. Bodil betonar betydelsen av att veta vilket regelverk informationen finns i och hur 

regelverket ska användas. “Det gäller att veta vilket regelverk man ska leta i och det är viktigt 

att lära sig den tekniken för då löser sig mycket” (Bodil, personlig kommunikation, 19 mars 

2019). Annika nämner att de på Företag A har tillgång till konsultbyråer dit de kan skicka frågor 

för att ta till sig ny kunskap. Adam berättar att han använder FAR-online och Redovisa rätt som 

är två nätverksbaserade uppslagsverk, som är baserade på regelverken. Även på Företag C 

använder de sig av förtydliganden till regelverken som de får genom branschorganisationen 

SRF förklarar Caroline. Carl betonar att det är viktigt att kunna tolka reglerna eftersom de är 

komplexa och där kan de ta hjälp av förtydligandena. 

Flera av respondenterna menar att de tar till sig kunskap genom eget engagemang och intresse, 

både på och utanför företaget. Carl säger att allt handlar om motivation, har man ingen 

motivation så är det svårt att ta till sig kunskap. Både Annika och Caroline menar att de i sina 

ideella engagemang kan stöta på problem där de behöver söka kunskap för att hitta en lösning. 

Denna kunskap tar de med sig in i arbetet. “Det ideella engagemanget kan också bidra till 

mycket, exempelvis att vara kassör eller revisor ideellt” (Annika, personlig kommunikation, 8 

mars 2019). 
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Upplärning av nya medarbetare 

Vid upplärning av nyanställda är framförallt det informella lärandet i fokus enligt samtliga 

respondenter. I början av en upplärningsprocess handlar det mycket om att lära den nyanställde 

programmen som vi arbetar med, berättar Bengt. Därefter går vi vidare och delar ut 

arbetsuppgifter som den nyanställda får arbeta med på egen hand, utvecklar han. Sedan får man 

fråga efter hand när problem uppstår. “Jag tror att du måste jobba med det själv för att hitta ett 

flöde i det. Att sitta bredvid och peka gör mer att du lär dig för stunden” (Bengt, personlig 

kommunikation, 19 mars 2019). I efterhand får någon titta på arbetet och ge feedback, avslutar 

Bengt. Adam ger sin syn på hur han lärdes upp på Företag A. De första veckorna var det någon 

som stod och tittade lite över axeln. Det kunde variera vem det var beroende på vad jag fick 

prova på för arbetsuppgifter, utvecklar han. Efter hand lärde jag mig datorprogrammen och de 

slängde in mer och mer uppgifter till mig och bad mig lösa dem. Sedan använde jag mig av 

tidigare års bokslutspapper och årsredovisningar för att lära mig, förklarar Adam. Även 

Caroline på Företag C säger att learning by doing är användbart för att lära upp nyanställda. “In 

i hetluften tror jag på och det var även så jag gjorde” (Caroline, personlig kommunikation, 19 

mars 2019). Om den nya medarbetaren har erfarenhet från branschen sedan tidigare kan 

upplärningen variera, förklarar Caroline. Det beror på vilka roller dem har haft i tidigare 

tjänster, avslutar hon. 

Bodil berättar att nyanställda på Företag B även får en handledare som de i första hand kan 

fråga då problem uppstår. Vidare berättar Bodil att nyanställda inte genomgår några speciella 

utbildningar för att lära sig yrket, de genomgår samma utbildningar som alla andra. 

Upplärningsprocessen på företaget har förändrats genom åren menar Bodil. “När jag började 

här så var vi endast fem personer på kontoret, då var det inte så uppstyrt med handledare. Man 

frågade vem som helst” (Bodil, personlig kommunikation, 19 mars 2019). Annika berättar att 

när hon började på Företag A så fick hon väldigt lite handledning. Hon säger att hon fick en 

hög med pärmar och ett stort mått förtroende att lösa arbetsuppgifterna. “Det var verkligen 

learning by doing” (Annika, personlig kommunikation, 8 mars 2019). Idag tror jag det är mer 

uttalat att vi ska stötta de nya och hjälpa dem på traven, fortsätter Annika. De nya efterfrågar 

också mer hjälp, så upplärningsprocessen idag skiljer sig väldigt mycket från förr, avslutar hon. 

På Företag C får nyanställda ofta börja som assistenter och sedan jobba upp sig därifrån 

förklarar Carl. Det är viktigt att man lär sig grunderna och att man får en förståelse för kunden, 

exempelvis historik om hur de har arbetat tidigare, utvecklar Carl. “Sedan arbetar vi lite efter 

learning by doing. Nyanställda får direkt prova på olika arbetsuppgifter och sedan får någon 

utvärdera och ge feedback i efterhand” (Carl, personlig kommunikation, 21 mars 2019). 

4.2.4 Resultat av informellt lärande  

Respondenterna upplever att det informella lärandet ger dig kunskap som är direkt applicerbar 

i arbetet. Genom att behöva söka upp kunskapen eller fråga efter kunskapen hos mina kollegor 

gör det att jag lär mig specifik kunskap som jag kan använda i mötet med kunderna, berättar 

Adam. Ofta är det kunderna som får mig att behöva söka ny kunskap och det leder till att jag 

kan ge dem svar på deras frågor. Även Carl på Företag C säger att det informella lärandet kan 

ge dig specifika kunskaper för ditt verksamhetsområde och det kan du senare använda i mötet 

med kunder. Vidare upplever han att genom att söka kunskap på egen hand som du kan ha 
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användning av i mötet med kunder, är det även lättare att knyta till sig de kunderna. Caroline 

säger att det är lättare att hålla en diskussion med en kund om man vet hur dennes verksamhet 

fungerar. Finns ett gemensamt intresse eller en gemensam bas så är det lättare att knyta till sig 

kunden och man får en större förståelse mellan kund och konsult, förklarar Caroline. Bengt 

menar att fördelen med informellt lärande är att kunskapen skapas i ett arbetsrelaterat syfte. 

Kunskapen blir därmed anpassad till vår verksamhet och vad vi behöver för stunden, säger 

Bengt.  

Annika upplever att den kunskap som genereras i arbetet är lättare att applicera än kunskapen 

som kommer från utbildningar. “Åker man iväg i några dagar så får man en del ny input, sedan 

kommer man tillbaka hit och då ligger här kanske tre dagars jobb som man inte har gjort och 

då ska man jobba ifatt och det är då lätt hänt att man gör som man alltid har gjort, inte förrän 

man måste så förändrar man någonting” (Annika, personlig kommunikation, 8 mars 2019). 

Bengt på Företag B säger att det är viktigt att ta del av kunskapen med kritiska ögon. “Ett 

exempel är om du ringer skatteverket för att fråga något. Innan du ringer bör du ha en hyfsad 

koll på vad du tror svaret ska vara. För du kan ringa dit en gång och få ett svar, ringer du sen 

fem minuter senare så får du ett helt annat svar” (Bengt, personlig kommunikation, 19 mars 

2019).  

4.3 Externa fördelar av kunskapsutveckling 
Samtliga respondenter menar att en kunskapsutveckling medför att de kan utföra ett bättre 

arbete vilket ger dem konkurrenskraft på marknaden. Vi får positiva kundkontakter genom att 

vi utför ett noggrant arbete berättar Annika på Företag A. Vi arbetar med att ha en dialog och 

en relation med kunderna vilket vi tror skapar en fördel för oss, fortsätter Annika. Hon anser att 

kunskapen de besitter och utvecklar kan användas i mötet med kunden. “Vi erbjuder ett 

bollplank till företagen i deras ekonomifrågor och för den typen av företag vi jobbar med så är 

den personliga ekonomin ofta sammankopplad med företagsekonomin” (Annika, personlig 

kommunikation, 8 mars 2019). Caroline på Företag C menar att kunderna uppskattar om hon 

har en förståelse för deras situation. Vidare säger hon att de på Företag C besitter kunskaper 

som gör att de kan skapa goda relationer med kunderna. 

 

Carl berättar att genom kunskapsutveckling kan de göra bättre val och tolkningar vilket i sin tur 

leder till att de kan utveckla sin rådgivning till kunden. “Det finns en baskunskap men det gäller 

att kunna råda kunden” (Carl, personlig kommunikation, 21 mars 2019). Adam på Företag A 

menar att en kunskapsutveckling medför att de kan bli effektivare och lösa uppgifter som de 

tidigare inte kunde. Då vi tar del av ny kunskap förbättras vår rådgivning vilket kan skapa 

möjligheter till förbättringar för kunden och denne kan eventuellt spara pengar, avslutar Adam. 

Genom att utveckla kunskapen kan man styra kunden på ett bättre sätt menar Bodil. “Om man 

känner till alla regler som finns så kan man göra dem optimala valen, men känner man inte till 

så mycket så vet man inte ens vad man har för möjligheter och vilka val man kan göra” (Bodil, 

personlig kommunikation, 19 mars 2019). Bodil fortsätter berätta att det oftast är i rådgivningen 

som man kan spara mest pengar så det är framför allt där som det är viktigt att besitta kunskap. 

Bengt menar att kunskap leder till effektivitet och högre kvalitet. En kunskapsutveckling är 

viktigt både för kunden, men också för oss internt eftersom vi kan spara tid och pengar. Vidare 
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menar Bengt att hög kvalitet leder till nöjda kunder. “Hög kvalitet innebär att vi får nöjda 

kunder som förhoppningsvis sprider det till andra som gör att vi kan få fler kunder” (Bengt, 

personlig kommunikation, 19 mars 2019). 

 

4.4 Sammanfattande tabell 
Genom att skapa en tabell har vi försökt att övergripande visa på hur de olika företagen 

arbetar med kunskapsutveckling.  

 

 

  

Företag → A B C 

Formellt lärande    

Formell 

utbildning 

-Före en anställning 

-Vid auktorisering 
-Före en anställning 

-Vid auktorisering 

-Före en anställning 

-Vid auktorisering 

Icke-formell 

utbildning 

-Externa kurser 

(individuellt/i grupp) 

-Internutbildningar 

-Externa kurser 

(individuellt/företagsgemensamt) 

-Kurser med andra företag  

-Internutbildningar 

-Externa kurser 

(individuellt) 

-Föreläsning på 

arbetsplatsen 

Resultat av 

formellt lärande 

- Faktisk kunskap 

- Sociala aspekter 

- Nya arbetsuppgifter 

- Diskussion av kunskap 

- Motiverade anställda 

- Fördjupad kunskap 

- Diskussion av kunskap 

Informellt lärande    

Annan 

utbildningsform 

-Byråmöte 

-Diskussion med 

kollegor 

-Nyhetsbrev 

-Regelverk 

-Dokumenterat material 

-Byråmöte 

-Delegering av arbete 

-Diskussion med kollegor 

-Nyhetsbrev 

-Regelverk 

-Byråmöte 

-Diskussion med kollegor 

-Nyhetsbrev 

-Regelverk 

 

Resultat av 

Informellt lärande 

- Specifik kunskap 

- Applicerbar 

- Arbetsrelaterad kunskap 

 

-Specifika kunskaper 

- Bättre kundkontakt 

Externa fördelar - Bättre rådgivning 

- Positiva kundkontakter 

- Effektivare 

- Lösa svårare uppgifter 

- Bättre rådgivning 

- Spara kostnader 

- Effektivitet 

- Bättre rådgivning 

- Positiva kundkontakter 

Figur 7. Sammanfattning empiri (Egen tabell med information från samtliga respondenter). 
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5. Analys 
I den här delen av uppsatsen analyseras studiens empiri utifrån teorin som presenterats i den 

teoretiska referensramen och ramverket. I analysen försöker vi finna likheter och skillnader för 

att hitta mönster i hur kunskapsutvecklingen sker. Vidare analyseras hur och varför företagen 

arbetar med kunskapsutveckling utifrån det konceptuella ramverket (figur 2). Strukturen i 

analysen följer föregående kapitels indelning och återspeglas i ramverkets olika delar. 

Slutligen utvecklas ramverket utifrån analysen. 

5.1 Kunskap och lärande 
I studien framkommer att humankapitalet i form av kunskap är en viktig resurs för företagen 

och att det kan finnas en skillnad i hur mindre och större företag arbetar med 

kunskapsutveckling. Respondenterna menar att humankapitalet är avgörande för om de är 

intressanta som uppdragstagare och därmed blir det även avgörande för om företaget är lönsamt. 

Det medför att samtliga företag lägger stort fokus på att utveckla kunskapen. Vi ser att 

respondenterna likt Fink (2001) anser att humankapitalet är den viktigaste resursen för 

redovisnings- och revisionsbolag. På Företag B och C arbetar de främst med att utveckla 

kunskapen på hösten då de har mindre att göra och då finns det tid att utveckla kunskapen. En 

anledning till att mycket av utbildningen ligger på hösten kan vara att det finns mer tid för de 

anställda att använda och applicera kunskapen som de utvecklat. Hade kunskapsutvecklingen 

skett under högsäsong kan det vara svårare att applicera kunskapen.  Kristinsson et al. (2011) 

menar att utveckling av kunskap inte alltid ger önskade effekter. Detta kan ske om 

humankapitalet inte integreras och delas i organisationen. Det är därmed viktigt att kunskapen 

integreras för att den ska kunna användas i företag. Annika menar att det kan hända att 

kunskapen du tar med dig från en utbildning inte appliceras eftersom du inte har tid då du varit 

borta från jobbet och ligger efter. För att kunskapsutvecklingen ska få bästa möjliga effekt är 

det därför viktigt att det finns tid för att gå en utbildning men även att det finns tid att bearbeta 

kunskapen i efterhand. 

 

Det kan finnas en skillnad mellan hur större och mindre företag arbetar med individuell 

kunskapsutveckling. De större företagen arbetar tydligare efter utbildningsplaner medan vi 

arbetar med utbildningar efter hand som individen är mogen för dem, berättar Annika. Awazu 

& Desouza (2006) menar att det finns en skillnad mellan hur större och mindre företag arbetar 

med utveckling av humankapital. Detta eftersom mindre företag har färre resurser som gör att 

de har svårare att förvärva humankapital än större företag. Vi ser att företagen värnar om sitt 

humankapital och därför lägger de stort fokus på varje enskild individ, precis som Annika säger. 

Det kan därmed finnas ett större behov av att behålla sitt humankapital för mindre företag 

eftersom de har färre resurser att förvärva humankapital. 

 

5.1.1 Formellt lärande  

Formellt lärande sker i form av formella- och icke-formella utbildningar. Till de formella 

utbildningarna räknas eftergymnasiala studier och därmed sker det formella lärandet inte enbart 

under en anställning utan också före en anställning. 
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Formell utbildning 

Studien visar att respondenterna har eftergymnasial utbildning, att de upplevde sig teoretiska 

efter avslutad utbildning och att de formella utbildningarna genomgås främst före en anställning 

men även under en anställning. Respondenterna från Företag B menar att det kan finnas en 

skillnad mellan de äldre och yngre på företaget gällande vilken utbildning de har. Det var inte 

samma regler förr och det kan därmed skilja sig i om de gått någon eftergymnasial utbildning 

eller om de istället har arbetat sig upp. Biermann et. al. (2011) menar att det krävs någon form 

av formell utbildning för att arbeta inom redovisnings- och revisionsbranschen. Utifrån svaren 

från respondenterna styrker det att det finns krav på formell utbildning, men att det kunde se 

annorlunda ut förr. Det här visar på utbildningens betydelse idag inom branschen och att den är 

starkare idag jämfört med förr då inte samma utbildningskrav fanns. 

 

De formella utbildningarna inför en anställning genererar teoretisk kunskap som senare ska 

appliceras i arbetet. Respondenterna som intervjuats menar att deras upplevelse av att komma 

ut på arbetsmarknaden som nyexaminerade var att de var teoretiskt skolade och de kunde inte 

särskilt mycket om yrket. Några av respondenterna förklarar att de endast hade skapat 

förutsättningar för att lära sig yrket genom den formella utbildningen. Företagens förväntningar 

på de nyanställda berodde mestadels på vad de hade för förmågor att lära sig yrket. Vi ser det 

därmed som att företagen har en bild av att nyexaminerade har kunskap men den har aldrig 

praktiserats. Det är främst efter att du applicerat kunskapen i praktiken som den kan generera 

specifik kunskap i yrket. Biermann et al. (2011) menar att tjänstemän inom tjänstesektorn oftast 

har krav på sig att besitta gedigen utbildning och arbetslivserfarenhet för att bli anställd. Detta 

medför att de har utvecklat specifika kunskaper inom området. Respondenternas upplevelser av 

att kombinationen mellan formell utbildning och praktisk erfarenhet genererar specifik kunskap 

stämmer med Biermann et al.:s (2011) tankar om kunskapsutveckling. 

 

Respondenterna berättar att personalen främst genomgår formella utbildningar före en 

anställning. Formell utbildning genomgås även vid auktorisering i yrket. För att bli auktoriserad 

revisor eller redovisningskonsult måste du genomgå specifika utbildningar, med specifika krav 

som resulterar i en auktorisering enligt några respondenter. Dessutom måste du ha arbetat ett 

antal år innan du får genomgå utbildningen. Det här tolkar vi som en form av formell utbildning 

vilket även stämmer överens med SCB:s (2018) definition av formell utbildning. 

 

Icke-formell utbildning 

I studien ser vi att icke-formell utbildning, som en form av formellt lärande, sker individuellt 

eller gemensamt samt externt eller internt i företagen. Enligt samtliga respondenter sker icke-

formell utbildning i form av individuella utbildningar och företagsgemensamma utbildningar. 

Dock arbetar företagen med det på olika sätt. Icke-formell utbildning sker genom kurser och hit 

kan även internutbildningar, workshops och handledarskap räknas (Eraut, 2004). På Företag A 

är det sällsynt att all personal deltar samtidigt i icke-formella utbildningar utan det sker 

individuellt eller gruppvis. På Företag B och C förekommer det däremot att all personal åker 

iväg på gemensamma utbildningar och detta sker varje år. Gemensamma utbildningar 

innebär att verksamheten inte kan vara igång, vilket kan vara negativt för företaget. Samtidigt 

kan det vara av stor betydelse att all personal deltar i samma utbildning. Detta eftersom 
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utbildningens innehåll kan diskuteras personalen emellan och det finns mindre risk för att 

information går förlorad. Då personalen åker iväg individuellt eller gruppvis på utbildningar 

kan företagets verksamhet vara igång, men det krävs istället att informationen delges till 

kollegor. Vi ser därmed att de olika företagen prioriterar gemensam kunskapsutveckling olika 

men oavsett hur de arbetar så tar alla del av kunskapen. 

 

Respondenterna anser att individuella utbildningar i form av kurser kan ge dig den specifika 

kunskap som du har behov av. Till skillnad från de företagsgemensamma utbildningarna ser vi 

likheter i hur samtliga företag arbetar med individuella, icke-formella utbildningar. På samtliga 

företag förekommer det medarbetarsamtal där det bland annat diskuteras individens framtida 

utveckling och därmed också vilka behov av utbildning denne har. Dessutom finns det 

rekommendationer från branschorganisationerna om olika kurser som kan vara användbara 

enligt respondenterna. Branschorganisationernas rekommendationer och medarbetarsamtal kan 

därmed anses hjälpa till att få utbildningen mer specifik och uppfylla de behov som individen 

har. Respondenternas svar överensstämmer med vad Schugerensky (2000) säger om icke-

formell utbildning. Han menar att den utbildningsformen är mer specifik och anpassad efter de 

behov som finns. 

 

Respondenterna menar samtidigt att det är svårt att få en specificerad utbildning, utifrån deras 

behov, när de åker iväg på till exempel en kurs. Vidare säger de att det beror på att kursen 

behandlar ett område men att kursen inte är uppbyggd utifrån hur det fungerar på deras 

arbetsplats. Giancaspro et al. (2015) menar att en nackdel med externa utbildningar är att den 

inte är framtagen av företagen själva och sker i andra sammanhang än i de arbetsrelaterade. Vi 

ser att det finns en skillnad i hur kurserna är uppbyggda och hur det fungerar i företagens 

respektive verksamhet. Vi ser även att det är viktigt att kunskapen kan relateras till 

arbetsuppgifterna för att vara relevant, i likhet med vad Giancaspro et al. (2015) skriver.  Det 

kan därför vara svårt att få specifika kunskapsbehov uppfyllda av en extern utbildning men att 

delar av behoven kan bli uppfyllda. 

 

5.1.2 Resultat av formellt lärande 

Det framkommer i studien att utvecklad kunskap kan leda till nya arbetsuppgifter för den 

anställde, att arbetsuppgifter kan utföras på ett nytt sätt och att kunskapsutveckling kan ha 

negativ inverkan på företagen. Under intervjuerna förklarade respondenterna att 

kunskapsutvecklingen är positiv för företagen och att kunskapen är värdefull. Flera 

respondenter menar att kunskapsutveckling leder till att de kan lösa arbetsuppgifter som de inte 

kunnat lösa tidigare eller nu utföra dem på ett bättre sätt. Kristinsson et al. (2011) menar att 

utvecklad kunskap bidrar till att anställda kan utföra svårare arbetsuppgifter och att det därför 

är viktigt att utveckla kunskapen i företaget. Vi kan därmed se att kunskapsutvecklingen kan ha 

en positiv inverkan på företagen men vi kan även se en skillnad mellan teorin och insamlad 

empiri angående vilka resultat som utbildning genererar. Respondenterna betonar inte 

ekonomiska resultat av kunskapsutvecklingen men detta är något som behandlas i teorin. 

Utifrån Ching-Fu et al.:s (2016) studie kan en ökad mängd utbildning leda till ökad 

produktivitet vilket kan resultera i positiva ekonomiska resultat. Även Biermann et al. (2001) 
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lyfter den ekonomiska aspekten av kunskapsutveckling och i vilken omfattning den ökade 

kunskapen kan ge positiva finansiella resultat. 

I vår studie framgår även att kunskapsutvecklingen inte enbart har en direkt positiv inverkan på 

företaget. Samtliga respondenter upplever att de icke-formella utbildningarna inte alltid är 

specifika. Företag C arbetar med egenkomponerade utbildningar för att specificera utbildningen 

efter företagets behov. Det gör att kunskapen enklare kan appliceras i verksamheten. Lin Jun-

You (2014) visar att kunskapen hade en icke-linjär påverkan på prestationen i företaget. Hon 

menar att vid för stor spridning och mångfald kan den positiva påverkan avta. Även Fink (2001) 

anser att det krävs att de anställda har rätt kunskap för att kunna möta kundernas behov och 

leverera tjänster av värde. Det är därmed inte alltid som de externa utbildningarna uppfyller 

behoven eller resulterar i vad som önskats, vilket även är något som respondenterna erfarit. 

5.1.3 Informellt lärande 

Informellt lärande sker kontinuerligt i företagen genom att söka kunskap på egen hand, ta del 

av kollegors kunskap, delegera arbetsuppgifter och delta i byråmöten. Flera respondenter 

berättar att de tar till sig kunskap efter hand som problem uppstår och söker då efter kunskap 

för att lösa problemet. Samtliga respondenter säger att de har stor användning av regelverken 

och uppslagsverken, från branschorganisationerna, för att ta till sig kunskapen på egen hand. I 

det informella lärandet finns det inte tillgång till en lärare som undervisar utan kunskapen 

behöver du ta till dig på egen hand eller fråga en kollega (Eraut, 2004). Alla respondenter svarar 

även att de kan rådfråga kollegor om hur de ska lösa problem och det är ett sätt att ta till sig 

kunskap på. Kunskapsutveckling sker därmed inte enbart genom externa och interna 

utbildningar utan kan till stor del även ske informellt i samband med arbete. Giancaspro et al. 

(2015) menar att informellt lärande ofta sker genom initiativ från de anställda genom att de 

söker kunskap efterhand som de stöter på problem. Den kunskapsutvecklingen är integrerad 

med arbetsuppgifterna och är en följd av interna eller externa händelser som skapar ett behov 

av kunskap (Eraut, 2004). 

  

Delegering av arbetsuppgifter kan vara ett sätt för att utveckla kunskapen men det kan samtidigt 

vara ett resurskrävande arbete. Några respondenter säger att det kan vara svårt att få en 

blandning av arbetsuppgifter men det är utmanande att sättas i nya situationer och genom det 

kan kunskapen utvecklas. Vidare hävdar respondenterna att delegeringen av arbetsuppgifter lätt 

kan fördelas ut på de som redan är duktiga på området eftersom uppgifterna snabbt behöver 

genomföras och det prioriteras högre än att någon annan utvecklas. Det kan få hämmande 

konsekvenser, då en blandning av arbetsuppgifter kan stimulera det informella lärandet (Ki 

Seok & Kyung-Nyuns, 2012). Vi upplever att då arbetsbelastningen är lägre kan det finnas 

tillfälle att delegera arbetsuppgifter som senare kan komma till användning vid högre 

arbetsbelastning. Delegeringen kan leda till att kunskapen breddas hos de anställda och därmed 

på företaget. Det kan vara fördelaktigt på mindre företag där det inte finns utrymme att ha 

experter inom varje område utan de anställda behöver vara bredare i sin kunskap.  

 

Samtliga respondenter berättar att de arbetar med byråmöten där de tar upp problem som 

uppstått, diskuterar nyheter och de kan dela med sig av ny kunskap som de tagit del av. För att 
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kunskapen ska vara värdefull för företaget är det viktigt att de som behöver den får ta del av 

den (Yukl, 2013) och det är viktigt med kommunikation och interaktion för att kunskapen ska 

bli användbar (Kristinsson et al., 2011). Sker inte det kan det resultera i lägre effektivitet och 

vara upphov till konflikter bland personalen. Genom att alla är uppdaterade och informerade är 

deras kunskap aktuell och relevant vilket efterfrågas av kunderna när de köper en tjänst. 

Byråmöten är ett forum där alla kan ta del av nyheter och information.  

 

Upplärning av nya medarbetare 

Företagen tillämpar även ett informellt lärande vid upplärning av nya medarbetare. Kunskapen 

som nyanställda har fått med sig från sina utbildningar behöver tillämpas för att den ska vara 

användbar och därigenom sker ett informellt lärande. Nyexaminerade upplevs av både VD och 

anställd i de berörda företagen som väldigt teoretiska när de anställs och att de har fått med sig 

mycket kunskap från sin formella utbildning men att den kunskapen aldrig praktiserats. För att 

lära upp nyanställda sker därför ett informellt lärande i form av att de blir delegerade 

arbetsuppgifter och kastas direkt in i hetluften berättar samtliga respondenter. Giancaspro et al. 

(2015) ser informellt lärande som en kunskapsutveckling som sker i direkt anslutning till 

arbetsuppgifterna och för att kunskapen ska bli användbar behöver den vara arbetsrelaterad 

(Yukl, 2013). 

 

Flera respondenter menar att kunskapen kan utvecklas genom att sitta och arbeta på egen hand. 

Har du hela tiden någon som sitter bredvid och instruerar blir inte kunskapen långvarig. 

Samtidigt säger Eraut (2004) att kunskapsutveckling kan underlättas genom deltagande i 

gruppövningar, arbete sida vid sida med någon, svåra arbetsuppgifter och att arbeta mot kunder. 

Vi tror att kunskapsutvecklingen hos de nyanställda kan bli ineffektivt vid användandet av 

gruppövningar och arbete sida vid sida med någon. Däremot kan gruppövningar och arbete sida 

vid sida vara mer nödvändigt vid svårare och mer komplexa arbetsuppgifter då dessa 

arbetsuppgifter kan kräva diskussion. Olika typer av kunskapsutveckling genom informellt 

lärande kan därmed vara mer eller mindre motiverat beroende på var i din kunskapsutveckling 

du befinner dig. 

 

En faktor för att möjliggöra nyanställdas kunskapsutveckling är att kollegorna delar med sig av 

sin kunskap. Samtliga företag arbetar för att ha ett öppet klimat där det ska vara enkelt att fråga 

en kollega om hjälp. Vi anser att tryggheten och enkelheten av att alltid kunna söka kunskap 

hos sina kollegor är en källa för kunskapsutveckling. Om lärandet kan ske effektivt behöver det 

inte vara tidskrävande och då kan anställda istället lägga tid på att hjälpa kunden. Det här är ett 

osystematiskt lärande som sker när problemen uppstår vilket också är en form av informellt 

lärande (Eraut, 2004). 

 

5.1.4 Resultat av informellt lärande 

Respondenterna ser skillnader i resultat av formellt och informellt lärande. De berättar att 

kunskapen som genereras av informellt lärande är arbetsrelaterad och kan lättare appliceras. 

Engeström (2010) menar att arbetsuppgifter idag är mer flexibla och varierande och det 

informella lärandet har en direkt koppling till verksamheten där kunskapen från informellt 

lärande kan förändra hur arbetsuppgifter utförs (Giancaspro et al., 2015). Då utbildningar ibland 
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kan vara svåra att anpassa till verksamheten menar vi att ett informellt lärande kan vara effektivt 

för att utveckla kunskap. Det kan vara användbart att utveckla förmågan att söka kunskap på 

egen hand och sedan använda den kunskapen för att lösa problem. En kunskapsutveckling 

antingen på egen hand eller i diskussion med kollegor kan leda till att rutiner och arbetssätt 

förändras till det bättre.   

 

Ett informellt lärande kan ske i mötet med kund. Detta eftersom du i arbetet med kund kan ta 

till dig kunskap om dennes verksamhet berättar några respondenter. Vidare förklarar 

respondenterna att det blir lättare att diskutera med kunden när du har kunskap om dennes 

verksamhet. Enligt Eraut (2004) sker informellt lärande ofta i situationer som inte är tänkta för 

lärande, exempelvis genom kundmöten. Vi tror att en större förståelse mellan kund och konsult 

gör att det blir lättare att knyta till sig kunden samtidigt som det kan leda till ett högre förtroende. 

Genom att lära känna kunden och skaffa dig en uppfattning om dennes syfte med verksamheten 

kan det underlätta vid rådgivning.  

  

5.2 Externa fördelar av kunskapsutveckling 
Respondenterna ser externa fördelar av kunskapsutvecklingen, vilka vi inte sett i tidigare 

forskning. I stort sett alla respondenter är överens om att kunskapsutveckling leder till att de 

kan utveckla sin rådgivning mot kunderna. Respondenterna berättar att kunskapsutvecklingen 

kan leda till att de gör bättre val och tolkningar i rådgivningen till kunden. Därav tar även 

kunderna del av rådgivarnas kunskapsutveckling. Alla respondenter är överens om att det är 

resultatet som levereras till kunden som är det viktigaste. Nojedeh & Pasban (2016) menar att 

kunskapsutveckling kan leda till högre effektivitet. Några av respondenterna lyfter också att de 

blir effektivare, men framför allt betonas bättre rådgivning som en extern fördel. Det här visar 

på att effektivitet kan vara en av följderna av utvecklad kunskap men att förhoppningen med 

kunskapsutvecklingen är att kunna leverera en bättre tjänst snarare än att bli effektivare. 

 

En utvecklad kunskap kan även leda till fler effekter än effektivitet och bättre rådgivning. Flera 

av respondenterna menar att kunskapsutvecklingen gör att de kan lösa svårare uppgifter som de 

tidigare inte klarat av. Med ovan nämnda fördelar tyder det på att kunskapsutveckling kan leda 

till andra fördelar än de finansiella positiva resultat som bland annat Biermann et al. (2016) 

visar på. 

 

5.3 Utveckling av ramverk 
Analysen visar på att det finns likheter mellan det konceptuella ramverket (figur 2, avsnitt 2.4) 

och hur företagen arbetar med kunskapsutveckling. Det har även framkommit andra faktorer 

som möjliggör en utveckling av ramverket. Arbete med utbildningar, såväl individuella som 

företagsgemensamma, i form av externa kurser och internutbildningar skapar ett formellt 

lärande på företagen. Parallellt med det arbetar företagen med informellt lärande under andra 

utbildningsformer genom exempelvis diskussion med kollegor, byråmöten och problemlösning. 

Eftersom det lärandet kan ske kontinuerligt och i samband med arbetsuppgifterna får det 

informella lärandet tidsmässigt större utrymme än det formella lärandet. Det sker därmed en 

kombination av formellt- och informellt lärande i företagen men med fokus på det informella 

lärandet eftersom det sker dagligen i samband med arbetsuppgifterna. Boxarna med utbildning 
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och formellt lärande kan därför förminskas för att visa att dessa områden tidsmässigt får mindre 

fokus jämfört med andra utbildningsformer och informellt lärande.  

I studien framkommer även att de olika utbildningsformerna genererar mer än lärande. Genom 

utbildningar kan de anställda uppleva ett förtroende, en gemenskap och motivation i arbetet. 

Det här visar att utbildning kan generera annat än en ökad kunskapsnivå för såväl individen 

som arbetslaget. Dessa resultat av utbildningsformerna är inget som behandlades i ramverket 

(figur 2, avsnitt 2.4) men då resultaten framkommit i studien utvecklas ramverket genom att 

lägga till en box som vi benämner Övrigt.  

Det formella- och informella lärandet genererar kunskap för företagen. Det som framgår av 

studien är att kunskapen inte är användbar om den inte kan appliceras i arbetet. Därav kan 

lärandet generera kunskap men kunskapen leder inte automatiskt till resultat, exempelvis i form 

av en bättre utförd tjänst, effektivitet och att lösa svårare uppgifter. Kunskaperna behöver 

appliceras och användas i arbetsuppgifterna för att företagen ska få nytta av dem. Därför 

behöver ramverket även här utvecklas genom att en box läggs till, som vi benämner Applicering 

av kunskap. 

  

Figur 8. Uppdaterad egenkomponerat ramverk (uppdatering av figur 2, avsnitt 2.4) 

* I form av oavsiktligt lärande, diskussion med kollegor, möten och problemlösning 
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6. Slutsats och diskussion 
I den här delen redovisas slutsatserna av analysen. Här syftar vi även till att besvara 

problemformuleringen. Vidare utgår vi från figur 8 (eget ramverk, avsnitt 5.3) och drar 

slutsatser om kunskapsutvecklingen utifrån den. Slutligen presenteras studiens bidrag, 

begränsningar och en diskussion om fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien är att beskriva och förklara kunskapsutvecklingen i små företag inom 

redovisnings- och revisionsbranschen. Vidare är syftet att utveckla ett konceptuellt ramverk för 

hur och varför utvecklingen av kunskap sker. Detta görs genom att beskriva och förklara 

kunskapsutvecklingen genom formellt- och informellt lärande i små redovisnings- och 

revisionsföretag. För att uppnå syftet med studien formulerades följande frågeställningar: 

• Hur arbetar små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen för att utveckla 

kunskap?  

• Varför väljer små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen att utveckla 

kunskap på ett visst sätt? 

Ramverket (figur 2, avsnitt 2.4) har efter analysen utvecklats och det utvecklade ramverket 

presenteras nedan (figur 8, avsnitt 5.3). En kombination av formellt och informellt lärande har 

påvisats utveckla kunskapen i företagen. Det är de olika utbildningsformerna som genererar 

lärande men de genererar även andra resultat än lärande. För att kunskapen ska ge resultat för 

företagen, i form av en bättre utförd tjänst, krävs det att kunskapen appliceras i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

Det konstateras att företagen som deltagit i studien i flera avseenden arbetar med 

kunskapsutveckling på liknande sätt med både formellt- och informellt lärande. Utifrån 

insamlad empiri görs tolkningen att det idag krävs en formell utbildning i större utsträckning 

jämfört med tidigare för att kunna etablera sig i redovisnings- och revisionsbranschen. Då 

kunskap kan genereras utifrån utbildning kan idag en högre kunskapsnivå i företagen antas 

föreligga jämfört med tidigare. Företag med ett välutbildat humankapital kan hålla en hög 

kunskapsnivå som kan generera positiva effekter i form av effektivare arbete och bättre utförd 

Figur 8. Uppdaterad egenkomponerat ramverk (uppdatering av figur 2, avsnitt 2.4) 

* I form av oavsiktligt lärande, diskussion med kollegor, möten och problemlösning 
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tjänst i form av rådgivning. Samtidigt kan de minimera de negativa aspekterna med att åtgärda 

fel som uppstår då personal saknar kunskaper. 

Företagen i studien arbetar framförallt med icke-formella utbildningar jämfört med formella 

utbildningar. Några av respondenterna uppger att deras arbetssätt med icke-formella 

utbildningar skiljer sig jämfört med hur större företag arbetar, framförallt genom 

individanpassade utbildningsplaner. På de mindre företagen kan det finnas en större möjlighet 

att utveckla en tightare relation bland personalen och även mellan chef och anställd. Det 

möjliggör mer individanpassade utbildningar. Samtidigt kan tänkas att större företag arbetar i 

avdelningar där personalen också har en god relation och diskussion. Dock så kan det vara mer 

vanligt förekommande att starka band och relationer etableras personal emellan på mindre 

bolag. Att vara ett litet företag innebär flera begränsningar, men även vissa fördelar som i fallet 

då humankapitalet ska utvecklas.  

Det informella lärandet sker kontinuerligt i arbetet och får extra fokus vid upplärning av 

nyanställda. Då nyanställda upplevs vara teoretiska och deras kunskap inte praktiserats kan det 

vara svårt att veta vilken ytterligare kunskap de är i behov av. Det kan vara en anledning till att 

företagen arbetar med informellt lärande. Efterhand som brister uppenbaras i arbetet kan det 

vara lättare att ta till sig ny kunskap genom att vidareutbilda sig genom icke-formella 

utbildningar. I studien framgår även att all personal lär av varandra genom att ta del av varandras 

kunskaper och erfarenheter. Vi ser ingen skillnad mellan de respondenter som varit anställda 

en längre period och som varit anställda en kortare period avseende behovet av informellt 

lärande. Oavsett tidigare erfarenhet besitter alla värdefull kunskap. Därmed har alla något att 

lära av varandra och du inte blir fullärd inom yrket utan det finns alltid ny kunskap att ta till 

sig. Det kan därmed finnas skillnader i hur större och mindre företag arbetar med informellt 

lärande. Då de mindre företagen kan ha lättare att utveckla närmare relationer kan det leda till 

ett effektivare arbete med informellt lärande. Samtidigt som det kan vara enklare att fråga en 

kollega på ett mindre företag är det inte lika säkert att den kunskap du söker finns och du kan 

då behöva söka den kunskapen på egen hand istället.  

De olika utbildningsformerna genererar mer än ett lärande. Genom att åka iväg på utbildning 

kan de anställda uppleva ett förtroende då företaget investerar i dem. De gemensamma 

utbildningarna kan bidra till en bättre företagskultur eftersom utbildningarna kan kräva 

samarbete och diskussion samt att det finns möjlighet för gemenskap.  De här faktorerna kan 

upplevas positiva och öka motivationen för fortsatt lärande.  

Det sker en kontinuerlig kunskapsutveckling på företagen men kunskapen behöver även komma 

till användning för att ge resultat. Tidigare forskning har visat att kunskapen kan resultera i 

positiva finansiella resultat i form av ökade intäkter men den direkta effekten på finansiella 

resultat av ökad kunskap kan vara svår att mäta. Respondenterna i den här studien har inte 

nämnt ökade finansiella resultat vilket kan bero på att det är svårt att mäta effekten. Däremot 

har andra positiva resultat av kunskapsutveckling nämnts. Resultaten grundar sig i stort i att 

kunna erbjuda en bättre tjänst för kunderna. Genom att kunna erbjuda en bättre tjänst blir 

kunderna mer nöjda vilket leder till positiva omdömen som i sig kan generera fler kunder. 
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Indirekt kan därmed ökad kunskap även leda till positiva finansiella resultat i form av intäkter 

från kunder, även om respondenterna inte har noterat kopplingen. Den ökade kunskapen från 

utbildningar ger inte garanterat positiva effekter. Kunskapen behöver tid att bearbetas för att 

kunna appliceras och finns inte den ger utbildningen inte önskat resultat. Effekten blir istället 

att arbetet sker på samma sätt som tidigare och den nya kunskapen tillför inget. 

Sammanfattningsvis visar studien att kunskapsutvecklingen sker i en kombination av formellt 

och informellt lärande. Det informella lärandet sker kontinuerligt i arbetet och det formella 

lärandet sker vid specifika tillfällen. För att en utbildning ska generera positiva effekter är inte 

enbart innehållet i utbildningarna av stor betydelse utan även utbildningarnas upplägg. Då 

anställda själva är med och påverkar valet av utbildningar ökar möjligheten att de kan få ut 

något positivt ifrån dem. Det informella lärandet sker i direkt anslutning till arbetsuppgifterna 

vilket underlättar appliceringen av kunskapen. När kunskapen som genereras utifrån formellt- 

och informellt lärande appliceras i arbetet kan det förändra rutiner och arbetssätt vilket kan leda 

till positiva effekter.  

6.2 Bidrag 
Studiens praktiska problem berörde att mindre företag generellt har färre resurser än större 

företag och därmed kan de antas ha större behov av att utveckla sitt humankapital, snarare än 

att förvärva det. De små företagen arbetar i stor utsträckning med att utveckla sitt humankapital 

och detta strävar vi efter att illustrera i ramverket. Studien bidrar därmed praktiskt till att företag 

kan se hur kunskapsutvecklingen ser ut i små redovisnings- och revisionsföretag och varför den 

kan leda till positiva effekter. Därmed kan ramverket potentiellt användas av chefer och 

personalansvariga som ett stöd vid kunskapsutveckling för att kunskapen ska bli användbar i 

företaget. Detta eftersom det finns likheter mellan hur företagen i studien arbetar med 

kunskapsutveckling. Likheter i form av att en kombination av formellt- och informellt lärande 

och applicering av kunskap har varit positiv för företagen.  

Studiens teoretiska problem grundar sig i att det sedan tidigare finns en begränsning i 

forskningen kring varför kunskapen leder till positiva effekter och vilka arbetssätt som små 

redovisnings- och revisionsbolag använder sig av för att utveckla kunskapen. Mycket av den 

tidigare forskning vi sett är kvantitativ och belyser sambandet mellan humankapital och resultat 

av humankapitalets utveckling, exempelvis i form av finansiella resultat. En kvalitativ studie 

kan bidra med en insyn och förklara hur och varför utvecklingen sker och inte enbart vad den 

leder till. Genom att utveckla ett ramverk som beskriver och förklarar kunskapsutvecklingen i 

små redovisnings- och revisionsföretag bidrar det till att utveckla tidigare forskning. Detta 

genom att visa behovet av både formellt- och informellt lärande för att utveckla kunskapen och 

att kunskapen behöver appliceras för att vara användbar. Dessutom påvisas även att ett 

informellt lärande kan vara ett erfarenhetsutbyte där alla lär av varandra oavsett hur länge de 

arbetat och den kunskapen är viktig att kombinera med den som genereras av utbildningar. 

Studien kan därmed bidra med ett annat perspektiv på kunskap.  
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6.3 Begränsningar 
Nedan diskuteras några aspekter som bör beaktas inför framtida studier och som har varit 

lärdomar för oss under uppsatsens gång. Efter insamlandet av empirin blev det tydligt att 

karaktären av frågorna ledde till vissa konsekvenser i svaren. Vid framtagandet av 

intervjuguiden hade det varit av intresse att hålla frågorna mer öppna och av berättande karaktär 

som fick respondenterna att utveckla sitt eget svar. Vissa av frågorna kan ha upplevts ledande 

av respondenterna och svaren kan ha präglats av att det fanns en förväntan från oss på hur svaret 

skulle se ut. En lärdom av detta är att vara mer noggrann vid framtagandet av frågor så att 

respondenterna inte enbart ska bekräfta litteraturen samt att följdfrågorna inte begränsas av 

teorin.  

Det finns vissa teman som vi valt att inte operationalisera eftersom studien är abduktiv. 

Anledningen till det är att vi strävat efter att vara öppna inför vilka resultat som studien skulle 

visa och på bästa sätt besvara frågeställningen. Dessutom formulerades teman som sedan 

förändrats under processens gång för att bidra till en tydligare röd tråd. Risken med att göra 

dessa ändringar i operationaliseringsmetoden är att vi inte har insikt i om och hur det påverkat 

våra resultat. Fördelen är att studien visar resultat av kunskapsutveckling som inte 

operationaliserats vilket bidrar till en större förståelse av hur företagen arbetar.  

Det finns en begränsning med att empirin inte krossvaliderats. Då vi inte har någon erfarenhet 

av den här typen av studie finns det redan felkällor både i intervjusituationen men också i 

kodningen. Därav konsulterade vi varandra, men för att studien skulle vara så pålitlig som 

möjligt hade det varit önskvärt att det var erfarna personer som ledde intervjuerna samt att datan 

hade kodats separat av oss båda. Efter de separata kodningarna hade materialet kunnat jämföras 

för att se om båda hade kommit fram till samma resultat.  

Slutligen finns det begränsningar med fallstudier och med tvärsnittsdata. Studien syftar till att 

utveckla ett ramverk som visar hur kunskapsutveckling sker och varför kunskapsutvecklingen 

leder till vissa resultat. Det är svårt att vara säker på hur generaliserbara resultaten är när det är 

ett begränsat antal företag som undersöks eftersom olika företag har olika specifika kontexter 

och arbetssätt. I intervjuerna upplevdes en mättnad i flera svar och därmed antas ramverket 

kunna användas av företag i ungefär samma storlek och att resultaten därmed är generaliserbara. 

Att respondenterna inte studeras över tid innebär ytterligare en begränsning. 

6.4 Fortsatt forskning 
Den här studien är baserad på typiska fall för att utveckla ett ramverk. Ramverket utgör ett sätt 

att arbeta med kunskapsutveckling men det kunde vara intressant att undersöka vilka andra sätt 

som kan finnas. Genom att jämföra olika kontrasterande fall tror vi att fler sätt att arbeta med 

kunskapsutveckling kan utvecklas. Dessutom hade det varit intressant att i framtiden genomföra 

en liknande studie som istället inriktar sig mot större företag i redovisnings- och 

revisionsbranschen. De resultaten hade kunnat jämföras med denna studien för att se skillnader 

och vilka lärdomar de kan dra av varandra. Det hade av samma anledning varit av intresse att 

jämföra kunskapsutvecklingen i andra branscher.  

Det hade även varit av intresse att utföra en longitudinell studie som följde ett och samma 

företag under en längre tid för att se hur de anställdas kunskapsnivå utvecklas över tid. Det hade 

dessutom varit lärorikt att jämföra olika typer av utbildning och lärande över tid för att se om 
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något sätt är mer effektivt än något annat för att ledningen ska kunna använda så effektiva 

metoder som möjligt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1- Operationaliseringsschema 
 

Tema Teori Referens Frågor 

Kunskap och lärande 1. Kunskapens betydelse 

2. Mer fokusering på 

immateriella tillgångar. 

1. Becker (1962), Okeke 

(2016) 

2. Muda & Rahman 

(2015) 

8-9, 23-

24 30 

Formellt lärande 1. Formell utbildning 

2. Icke-formell utbildning 

1. Schugurensky (2000), 

Giancaspro et.al. 

(2015) 

2. SCB (2018), 

Schugurensky, 

(2000) 

4-7, 10, 

18, 25- 

28,30 

Resultat av formellt 

lärande 

1. Humankapital leder till 

positiva effekter. 

2.Kunskapsutveckling leder 

inte alltid till önskad effekt. 

1. Nojedeh & Pasban, 

(2016) 

Biermann et al. 

(2001) 

Schugurensky, (2000) 

2. Kristinsson et al. 

(2011) 

11-13, 

19, 31 

Informellt lärande 1. Lärande på arbetsplatsen. 

2. Informellt lärande som 

annan utbildningsform. 

3. Arbetsrelaterad kunskap. 

1. Giancaspro et al. 

(2015) 

2. Eraut (2004) 

3. Yukl (2013) 

14, 16-

17, 20-

22, 30 

Resultat av informellt 

lärande 

1. Varierande arbetsuppgifter 

kan ge flexibilitet. 

2. Arbetsrelaterad kunskap 

skapar effektivitet. 

3. Kunskap kan uppstå från 

oanade situationer. 

1. Engeström (2010) 

2. Ki Seok & Kyung-

Nyun (2012) 

3. Eraut (2004) 

15, 21, 

31 

Externa fördelar av 

kunskapsutveckling 

1. Utvecklat humankapital 

kan leda till positiva effekter. 

1.Abu baka et al., (2011), 

Nojedeh&Pasban (2016) 

29, 31 

 

  
Figur 9. Operationaliseringsschema (Egen tabell) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 
Frågetyp 

 
 
 
Fråga 

Uppvärmningsfråga 1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

Uppvärmningsfråga 2. Vad var det som fick dig att börja på just det här företaget? 

Uppvärmningsfråga 3. Hur beskriver du företaget som du arbetar för? 

Kärnfråga 4. Vilken utbildning har du? 

Följdfråga 5. Kan du berätta om hur du upplevde det att komma ut på 

arbetsmarknaden med den kunskap som du fått av utbildningen. 

Kärnfråga 6. Har dina kollegor som arbetar med redovisning och revision 

liknande utbildning som du? 

Eventuell följdfråga 7. Om dina kollegor har någon annan utbildning än dig, känner du att 

ni kan komplettera varandra genom era utbildningar? På vilket sätt? 

Kärnfråga 8. Hur ser ni på humankapitalet i företaget? 

Följdfråga 9. Vilken betydelse har det? Varför anser du det? 

Kärnfråga 10. Hur arbetar ni med vidareutbildning (formell och icke-formell) på 

er arbetsplats? 

Eventuell följdfråga 11. Anser du att de utbildningsformer som erbjuds ger dig möjlighet 

att utveckla din kunskap? Varför? 

Kärnfråga 12. Vad ser ni för resultat av vidareutbildning? 

Följdfråga 13. Upplever du att någon typ av utbildning är bättre än någon annan? 

Varför/Varför inte? 

Kärnfråga 14. På vilka andra sätt än genom vidareutbildning anser du att du kan 

ta till dig kunskap? 

Kärnfråga 15. Vad ser du för resultat av den kunskapsutvecklingen? 

Kärnfråga 16. Kan du berätta om hur ni lär upp nyanställda på företaget. 

Följdfråga 17. Hur lärdes du upp i företaget? 

Kärnfråga 18. Hur arbetar ni med internutbildning? 

Följdfråga 19. Vad ser ni för resultat av internutbildningarna? 

Kärnfråga 20. Arbetar du med att ta till dig kunskap på egen hand? 
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Eventuell följdfråga 21. Hur gör du det och vad ger det dig? 

Klargörande fråga 22. På vilka sätt arbetar ni med att ta del av varandras kunskap på er 

arbetsplats, exempelvis, möten, workshops etc.? 

Kärnfråga 23. Hur mycket fokus lägger ni på att utveckla kunskapen i företaget? 

Följdfråga 24. Anser du att detta är tillräckligt? Varför/Varför inte? 

Kärnfråga 25. Har ditt företag en utbildningsbudget? Hur beräknas den i så fall? 

Kärnfråga 26. Har ditt företag en formell utbildningsstrategi? 

Följdfråga 27. Om ja, vad är målet med den? Om nej, varför inte? 

Kärnfråga 28. Är det någon inom företaget som har huvudansvar för 

utbildningar? 

Kärnfråga 29. Anser du att kunskapen som företaget besitter och utvecklar ger 

er externa fördelar? På vilket sätt? 

Klargörande 30.Kan du berätta mer om hur ni använder er av kunskapen som finns 

i företaget? 

Följdfråga 31. Vad resulterar det i? 

Klargörande fråga 32. Är det någonting som du vill lägga till som vi inte har behandlat 

kring ert arbete med utbildning och kunskapsutveckling? 
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Bilaga 3-Följebrev till respondenter 

Samtyckesblankett – Intervju 

Samtycke till att delta i studien: [Humankapital i redovisnings- och revisionsbranschen, en kvalitativ 
studie av små företags arbete med kunskapsutveckling genom utbildning och lärande].  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att mitt 
deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Högskolan i Halmstad 
behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information.  

 

 

 

 

 

................................................  

Underskrift  

 

................................................ . 

Namnförtydligande 

 

.......................................................................  

Ort och datum  
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Informationsbrev  

Information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av en student under utbildning.  

[Humankapital i redovisnings- och revisionsbranschen, en studie av små 
företags arbete med kunkapsutveckling]  

Vi undersöker hur man arbetar med kunskap, utveckling av kunskapen och vilken roll 

kunskapen har i företaget. Tidigare forskning har visat på att kunskapen är viktig resurs inom 

den här typen av företag och att det är en faktor som är med och leder till framtida positiva 

resultat.  

Vi kommer att samla in informationen från er genom att ställa öppna frågor där ni har 

möjlighet att formulera era egna svar. Vi kommer att föra vissa stödanteckningar men 

framförallt spela in samtalen. Inspelningarna är det bara vi som kommer att lyssna på och när 

vi transkiberat intervjuerna kommer vi att radera inspelningarna. För att intervjuerna ska bli 

godkända behöver vi uppvisa namn och företag för handledare och examinator. Vi kommer 

däremot inte att behöva presentera era namn och vilket företag ni arbetar på i uppsatsen och 

på så sätt kommer ni att kunna förhålla er anonyma om ni önskar. Vi vill påpeka att det är helt 

frivilligt att svara på frågorna vi ställer och det går att hoppa över en fråga ni inte vill svara 
på. Vi erbjuder er även möjligheten att läsa transkiberingen av intervjuerna i efterhand om så 

önskas för att inte missförstånd ska uppstå.  

 

Personuppgiftsansvarig: Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas 

utbildning vid Högskolan i Halmstad som är juridiskt ansvarig för studenternas 
personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Högskolan i Halmstad via epost registrator@hh.se eller 
telefon 035-167100.  

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter behandlas kan 
du alltid vända dig till Högskolans i Halmstads dataskyddsombud via dataskydd@hh.se. 
Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska hur högskolans 
studenter och personal behandlar personuppgifter.  

Lagliggrund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 
helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar 
den behandling som skett innan återkallandet.  

Mottagare av personuppgifter: Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Vi kommer behöva delge vem du är för vår handledare och 
examinationer men förutom oss och dem kommer inte dina uppgifter att behandlas. 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer bevaras till dess att uppsatsen är godkänd och kommer 
därefter att förstöras. Inspelningen kommer att förstöras så fort som den är genom genomlyssnad. 

Rättigheter: Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om 
dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter.  

Klagomål: Du har har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via epost: 
datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.  
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