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Competence development is a concept that in most recent years has received increased 

interest in the science- and society debate. In this study, qualitative scientific interviews with 

six employees in a knowledge intensive organisation have been carried out. The purpose was 

to get an understanding over how the interviewees perceive the conceptions of learning and 

competence development and how they look at their possibilities to progress within their 

workplace. Framing of the questions was: which opinions are there about the concept of 

learning and competence development among employees in this study? What possibilities for 

learning and competence development within a work place do employees experience? How 

can possibilities to learn and competence development within the organisation further? Four 

theoretical perspectives on competence development and a theory on teaching practise have 

been used in the analysis. The results show that the managers put across an image that 

competence development is important in the organisation, but collaborators experienced that 

the management did not provide them enough competence development. The collaborators 

with the lowest grade of education got the least out of competence development. The 

managers and employees have both a technical-rational view on competence development, 

but they do not have the same opinion about how to further competence development. Most of 

the interviewees experienced that they learned best in a context with other people.  
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Sammanfattning 

 

Titel: ”Kursen var givande…syftet vet jag inte” En kvalitativ studie om kompetensutveckling 

på ett kunskapsintensivt företag 

 

Författare: Sara Persson och Johanna Widén  

 

Institution: Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad  

 

Vårterminen 2008 

 

Kompetensutveckling är ett begrepp som under senare år fått ett ökat utrymme inom 

forskning och i samhällsdebatten. I denna studie har kvalitativa forskningsintervjuer med sex 

anställda vid en kunskapsintensiv organisation genomförts. Syftet var att få en förståelse över 

hur de intervjuade uppfattar lärande, kompetensutveckling och sina möjligheter till utveckling 

på arbetsplatsen. Frågeställningen var: vilka uppfattningar finns det om lärande och 

kompetensutveckling bland medverkande i studien? Vilka möjligheter till lärande och 

kompetensutveckling på arbetsplatsen anser medverkande i studien att de har? Hur kan 

lärande och kompetensutveckling i organisationen främjas? Fyra teoretiska perspektiv på 

kompetensutveckling samt ett miljöpedagogiskt synsätt på lärande har används vid analysen. 

Resultatet visade att ledningen förmedlar en bild av att kompetensutveckling är viktigt, men 

att anställda upplever att det inte satsas tillräckligt inom området. Medarbetare med lägst 

formell utbildning upplevde sig ha minst möjligheter till kompetensutveckling. En tekniskt-

rationell syn på kompetensutveckling var dominerade hos ledningen och medarbetare, men 

deras åsikter går isär angående hur kompetensutveckling bör främjas. Majoriteten av de 

intervjuade uppgav att de lär bäst i en kontext med andra vilket är kännetecknande för en 

miljöpedagogisk syn på lärande. 

 

Nyckelord: Kompetensutveckling, lärande, möjligheter, organisation, kontext
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1. Inledning 

Kompetensutveckling är ett begrepp som de senaste åren fått allt mer utrymme, såväl inom 

forskning som i den allmänna samhällsdebatten. Olika former av personalutbildningar uppgår 

till en avsevärd och troligen allt större del av samhällets utbildningar för vuxna. Lärandet på 

arbetsmarknaden är dock inte begränsat till formella utbildningar, och det informella lärandet 

på arbetsplatser är någonting som ständigt pågår (Ellström, 2004:11). Varför lärande och 

kompetensutveckling kommit att bli så aktuellt är en intressant fråga och det finns flera 

orsaker till detta. En första förklaring tar sin utgångspunkt i den nya ekonomin som vi i dag 

lever i. Den utmärks exempelvis av en snabb teknisk utveckling, där de anställdas kompetens 

är av central betydelse för att kunna ta tillvara på den nya teknologin och de möjligheter den 

medför (Näringsdepartementet, 2002:23). En andra orsak är att arbetstagarnas möjligheter till 

utbildning i arbetslivet idag skiljer sig åt beroende på vilken grundutbildning de har. 

Tendensen går mot en uppdelning där de som sedan tidigare har en längre utbildning erbjuds 

betydligt mer möjligheter till fortsatt vidareutbildning i arbetslivet än de med en kortare 

grundutbildning. Individer med lägre grundutbildning har dessutom generellt sett 

arbetsuppgifter som i högre utsträckning är monotona och inte inbjuder till möjligheter för ett 

informellt lärande och höjande av kompetensen (Näringsdepartementet, 2002:52). En tredje 

orsak fokuserar på arbetstagarnas hälsa och forskning har visat att anställda som vistas i en 

arbetsmiljö där det finns utrymme för kompetensutveckling och lärande har bättre hälsa, såväl 

fysiskt som psykiskt (Ellström, 2004:12). 

 

Hur medarbetare på ett kunskapsintensivt företag själva ser på lärande och sina möjligheter 

till kompetensutveckling är något som inledningsvis intresserar oss och som vi önskar få en 

insikt i.  

 

Företaget som valts för samarbete vid studien är ett kunskapsintensivt företag med nära 

anknytning till universitet och näringsliv. De är verksamma inom upplevelseindustrin och 

säljer entrébiljetter till personer som vill besöka dem. Verksamhetens mål är att frambringa 

upplevelser som ökar lusten till kunskapssökande och aktiv verksamhet inom naturvetenskap 

och teknik. Målgruppen är främst barn och ungdomar mellan 5 och 19 år. Företaget ska stödja 

utvecklingen av lärande och målsättningen är att medverka till en förhöjd rekrytering till 

högskolor och näringsliv. Verksamheten har drygt 40 stycken tillsvidareanställda och förutom 

dessa tillkommer ytterligare runt 20 personer som har projekt- eller timanställning. Företaget 

ägs av en stiftelse och är ett aktiebolag men verksamheten har inget avkastningskrav till 

ägarna. Eventuell vinst ska återinvesteras i organisationen. Till VD:n finns fyra stycken 

rådgivande organ knutna. Varje år har organisationen cirka en halv miljon besökare. 

 

1.1 Syfte 

Denna studie tar sin utgångspunkt i lärande och kompetensutveckling. Avsikten är att 

genomföra en deskriptiv och analytisk studie av medarbetares uppfattningar om lärande och 

kompetensutveckling på företaget.  
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Inledningsvis formulerades tre stycken frågor som kan ses i nedanstående text.  

 

1.2  Problemformulering  

o Vilka uppfattningar finns om begreppen lärande och kompetensutveckling bland 

medverkande i studien? 

o Vilka möjligheter till lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen upplever 

medverkande i studien att de har? 

o Hur kan lärande och kompetensutveckling i organisationen främjas?  

Kvalitativa intervjuer med anställda på de olika avdelningarna har utförts och sedan 

analyseras och sammanställas. En intervju med ekonomi- och personalchefen har genomförts 

för att få en förståelse av ledningens syn inom området. Intentionen är sedan att se om det 

råder diskrepans mellan medarbetares och ledningens synsätt med avseende på lärande och 

kompetensutveckling. Föresatsen är sedan att med utgångspunkt i det empiriska materialet 

lyfta fram några av de intervjuades förslag och tankar på hur möjligheter till lärande och 

kompetensutveckling kan främjas. 

 

1.3 Disposition 

I uppsatsens inledning ges en introduktion till ämnesområdet vilket i studien är lärande och 

kompetensutveckling. En beskrivning av samhällets ökade intresse för kompetensutveckling 

görs. Därefter följer en presentation av studiens problemformulering och verksamheten som 

valts ut för studien beskrivs. En definition av kompetens, kompetensutveckling och lärande 

redovisas. De begrepp och teorier som används för att bearbeta och analysera det insamlade 

materialet redogörs för. Ellströms fyra teoretiska perspektiv att se på kompetensutveckling 

och Granbergs miljöpedagogiska synsätt med avseende på lärande presenteras. I följande 

kapitel behandlas metod och metodiska överväganden tas upp. Efter detta presenteras studiens 

resultat och citat från intervjuerna används för att tydligare förmedla de intervjuades åsikter 

och ge läsaren en djupare förståelse över de intervjuades upplevelser inom området. Därpå 

följer analys där meningskoncentreringsmetoden har använts. Sista kapitlet innefattar en 

diskussionsdel med sammanfattande slutsats. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Pedagogisk forskning i arbetslivet rörande utbildning och lärande är enligt Ellström bristfällig 

trots den ökade betydelsen av kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Huvuddelen av 

litteraturen som finns tillgänglig kring ovanstående ämnen är vanligen av normativ snarare än 

deskriptiv karaktär och är resonerande snarare än empirisk grundad. Litteraturen tar vanligtvis 

sin utgångspunkt i ett tekniskt-rationellt perspektiv
1
. Den empiriska forskning som har 

genomförts inom området har i första hand utövats inom psykologi, ekonomi och sociologi. 

Ett problemorienterat förhållningssätt till informellt lärande och utbildning saknas i regel 

(Ellström, 2004:13). 

 

                                                 
1
Teoretiskt perspektiv på kompetensutveckling där verksamhetens lönsamhet är i fokus. Den tekniska utveckling 

styr de satsningar som görs på personalutbildning. (Ellström, 2004:107 f.).  
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I boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet refererar Ellström till en svensk 

undersökning som gjordes om kompetensutveckling för tjänstemän i lägre positioner anställda 

vid tio företag. Det framkommer av undersökningen att företagens satsningar på 

personalutveckling ofta saknar strategi, långsiktig planering och uppföljning. Satsningarna 

tenderar därför att bli kortsiktiga och ”akut” insatta åtgärder vilket resulterar i att de inte blir 

förankrade i organisationen i ett större perspektiv (Ellström, 2004:123).  

 

Redan i uppsatsens inledning presenteras att tidigare forskning visat att möjligheter till 

kompetensutveckling skiljer sig åt beroende på vilken grundutbildning medarbetare har. 

Studier har visat att kvinnor och män deltar i det närmaste lika stor omfattning i 

personalutbildningar. Anställda vid större organisationer får dock mer kompetensutveckling 

än anställda i mindre verksamheter (www.scb.se). 

 

Arbetslivsforskning fokuserar idag mycket på hur lärandet inom organisationer kan användas 

för att skapa arbetsplatser där mänskliga resurser inte förbrukas (Backlund, 2001:19). 

 

NUTEK, verket för näringslivsutveckling, arbetar för att det ska bildas nya företag och för att 

främja landets ekonomiska tillväxt. Deras undersökningar inriktar sig på hur ett ökat välstånd 

kan skapas (www.nutek.se). I en studie NUTEK genomfört från år 1995 framkommer att 

verksamheter med en företagsstrategi som fokuserar på kompetensutveckling och har en 

decentraliserad arbetsorganisation har mer tillväxt och ökad produktivitet jämfört med övriga 

organisationer. Produktivitetsskillnaden mellan företag som satsar på kompetensutveckling 

och har en decentraliserad arbetsorganisation och de organisationer som inte gör det och har 

en centraliserad arbetsorganisation ligger enligt Näringsdepartementet på åtta procent 

(Näringsdepartementet, 2002:32). 

 

Näringsdepartementet gjorde en undersökning år 1997 där de följde upp resultaten från 

studien år 1995. I studien från år 1997 framkommer det indikationer på att den kompetens 

som finns på arbetsmarknaden inte nyttjas optimalt. Det rådde inom vissa sektorer brist på 

arbetskraft och utredarna av studien hävdar att en möjlig bristande användning av resurser 

måste tas seriöst. De hinder som gjorde att arbetskraftens kompetens bromsades och inte kom 

till sin fulla rätt behöver tas bort. Näringsdepartementets analysenhet påbörjade år 1999 en 

intern utredning om hur man bättre skulle kunna ta tillvara kompetensen på arbetsmarknaden. 

Rapporten benämndes ”Kompetensparadox – hinder och möjligheter för att bättre tillvarata 

kompetensen på arbetsmarknaden.” Studiens huvudsakliga problemformulering är inriktad på 

att undersöka hur arbetskraftens kompetens tas tillvara (Näringsdepartementet, 2000:4).  

 

 År 2002 utkom Näringsdepartementet med rapporten ”Kompetensförsörjning på 

arbetsmarknaden – strategiska utvecklingstendenser.” Problemformuleringen tar sin 

utgångspunkt i hur man ska få mer kunskap om hur kompetensförsörjningen på 

arbetsmarknaden fungerar samt undersöka vilka utvecklingstendenser som nalkas. I 

undersökningen finner man att en betydande del av kompetensutvecklingen äger rum bortom 

formella utbildningsanstalter. Hur skickliga arbetsgivarna är på att urskilja arbetstagarnas 

kompetens, använda sig av den och att vidareutveckla arbetstagarnas kompetens är av stor 

betydelse. Näringsdepartementets undersökning visar även att det formella 

utbildningsväsendet i Sverige har en viktig funktion för sin förmåga att bidra till en förhöjd 

kompetensnivå på arbetsmarknaden (Näringsdepartementet, 2002:1). 
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1.5 Centrala begrepp för studien 

Vi använder oss av begrepp som kan vara mångtydiga och därför har vi valt att ta med ett 

klargörande tillägg om vad vi avser för innebörd med de mest centrala begreppen som 

förekommer i denna studie. 

 

1.5.1 Kompetens 

 

I början av 1990-talet tillsatte den socialdemokratiska regeringen en kompetenskommité som 

bland annat fick i uppdrag att ta fram en definition av begreppet kompetens (Liukkonen, 

2000:116). Regeringen valde att tillämpa forskaren Andreas Boukas definition, vilken också 

tilllämpas i denna studie.  

 
Kompetens är förmågan att i en konkret situation skapa ett tillstånd där teoretiska 
och praktiska kunskaper och erfarenheter integreras och får sitt uttryck genom 
intellektuellt och praktiskt arbete samt intellektuell och praktisk handling. 
(Liukkonen, 2000:116).  

 

Enligt denna definition får alltså kompetensen sitt värde under en konkret arbetsprocess och är 

samtidigt en oskiljaktig del av denna. Utan att föregås av en arbetsprocess kan inte 

kompetensen visa sig (Liukkonen, 2000:116). Formell kompetens är den kompetens som fås 

genom en formell utbildning och som därefter kan styrkas genom ett uppvisande av 

examensbevis, betyg, diplom eller liknande (Ellström, 2004:38). Informell kompetens är den 

kompetens som det informella lärandet ger. Det informella lärandet kan äga rum i arbetslivet 

eller på fritiden, medvetet genom att individen exempelvis går en kurs eller omedvetet och då 

ofta som ett resultat av en annan aktivitet. Lärandet är inte något som är begränsat till formella 

utbildningar, en individ lär genom hela sitt liv (Backlund. m.fl., 2001:22). 

 

1.5.2 Kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling är en benämning på de olika former av åtgärder som kan användas för 

att inverka på utbudet av kompetenser på den interna arbetsmarknaden. Dessa åtgärder kan 

vara av följande slag: 

 

o Rekrytering, befordran och rörlighet bland personalen. 

o Utbildning av formell eller icke-formell karaktär. 

o Diverse former av verksamhets- eller organisationsförändringar. 

 

Begreppet används även i en mening som syftar på de individuella lärprocesser i vilka 

kompetensen utvecklas. Det finns såväl en individrelaterad som en organisationsrelaterad 

betydelse av termen kompetensutveckling (Ellström, 2004:16 f.). 

 

1.5.3 Lärande 

 

En definition av begreppet lärande kan se olika ut beroende på teoretisk utgångspunkt. 

Ellström har gjort ett försök till en definition av lärande genom att fånga den minsta 

gemensamma nämnaren mellan perspektivens olika syn på begreppet.  
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Med lärande avses…relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning. (ibid:67).  

 

En vanlig distinktion som görs mellan olika former av lärande är den mellan ett 

anpassningsinriktat lärande och ett utvecklingsinriktat lärande. Vid ett anpassningsinriktat 

lärande ligger fokus på att individen lär sig agera på ett specifikt sätt inom en viss kontext där 

omständigheterna är givna och individen inte ska fråga sig huruvida det egna agerandet skulle 

kunna göras på ett annorlunda sätt, eller på annat vis försöka analysera situationen. Det 

utvecklingsinriktade lärandet tar sin utgångspunkt i att individen ses som en aktör vilken 

aktivt bör ifrågasätta omständigheter och själv definiera sitt handlande utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Centralt i det utvecklingsinriktade förhållningssättet är att individen själv ska 

kunna identifiera och definiera olika situationer och problem (ibid:70). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare empiriska studier tyder på att satsningar på kompetensutveckling ofta grundas på 

ickerationella beslut, snarare än i en planeringssituation med ett rationellt underlag som grund 

(Lundmark, 1998:27). För att beskriva och analysera de organisatoriska processer som formar 

planering och genomförande av kompetensutveckling presenterar Per-Erik Ellström, professor 

i pedagogik vid Linköpings Universitet, fyra teoretiska perspektiv. Perspektiven benämns för 

det tekniskt-rationella perspektivet, det humanistiska perspektivet, konflikt-kontroll 

perspektivet samt det institutionella perspektivet. Vår avsikt är att använda oss av de 

teoretiska perspektiven och applicera dem på vår studie vid organisationen för att få en 

förståelse över vilket synsätt som är dominerande i organisationen med avseende på 

kompetensutveckling. Det är dock av vikt att belysa att de olika perspektiven ska ses som 

komplementära till varandra och att varje perspektiv inte ger en fullständig förståelse för en 

organisations satsningar på kompetensutveckling (Lundmark, 1998:29). På grund av att de 

teoretiska perspektiven kompletterar varandra har valet att presentera samtliga perspektiv 

gjorts även om vissa av dem endast kort tas upp i analysen.   

 

Vår teoretiska utgångspunkt har inspirerats av Otto Granbergs miljöpedagogiska paradigm. 

Granberg är fil. dr och organisationskonsult knuten till pedagogiska institutionen vid 

Stockholms Universitet, där miljöpedagogiken utvecklades. Miljöpedagogiken är en del inom 

det handlingsteoretiska
2
 fältet och forskningen fokuserar på vad som utgör möjligheter och 

hinder för hur människor lär och utvecklar sin kompetens (Granberg, 2004:14).  

 

2.1 Tekniskt-rationellt perspektiv  

Sett ur det tekniskt-rationella perspektivet är verksamhetens mål en central utgångspunkt. 

Genom medvetna planerade aktiviteter, så som kompetensutveckling, uppnås målen 

(Ellström, 2004:107 f.). Den teknologiska utvecklingen styr de satsningar som görs på 

kompetensutveckling genom att ställa krav på ökade kunskaper. Kartläggning av 

kompetensutvecklingsbehov anses oproblematiskt och uppnåeligt med hjälp av analyser av 

arbetets krav (Lundmark, 1998:28).  

 

Utbildningarna fokuserar ofta på uppgiftsrelaterade faktorer och berör sällan alla anställda, 

utan vanligtvis nyckelpersoner i företaget. I planeringen av kompetensutvecklingen ingår att 

en kalkyl tecknas där jämförelse görs mellan de vinster organisationen förväntas kunna göra 

efter genomförd kompetensutveckling, med de kostnader som är förknippade med 

utbildningen. När beslut om utbildning är taget och utbildningen är genomförd utvärderas 

åtgärderna och kostnader jämförs med uppnådda resultat (Ellström, 2004:109).  

 

2.2 Humanistiskt perspektiv  

Förespråkare av det humanistiska perspektivet ser personalutbildning som en investering i 

organisationens anställda, vilka är resurser för organisationen. Personalens behov av 

delaktighet, gemenskap samt självförverkligande ses som viktigt att fokusera på för att skapa 

en fungerande organisation enligt detta synsätt (ibid:110). Tack vare utbildning kan 

                                                 
2
Handlingsteori är en teoretisk ansats inom sociologin där en handling relateras till individens motiv. Det innebär 

att en handling analyseras utifrån sin subjektiva mening för den handlande individen. I allmänhet är det de 

avsikter individen har med sitt handlande som står i fokus för teorin och analysen bygger ofta på att mål och 

medel tydligt definieras och sätts i relation till varandra (Bra Böckers Lexikon, 2000:409). 
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personalens kompetens tillvaratas och anpassning av organisationen till dess omvärld ske. 

Genom informella processer planeras kompetensutveckling, där fokus ofta ligger på 

ledarskap, kommunikation och att skapa en positiv organisationskultur (ibid:111). 

 

2.3 Konflikt-kontroll perspektiv 

En utgångspunkt för konflikt-kontroll perspektivet är att det krävs motsättningar mellan olika 

parter för att en organisation ska fungera. På liknande sätt som politiska processer kan 

beskrivas med hjälp av kamp, förhandling och kompromiss, kan en organisation beskrivas 

med konflikt-kontroll perspektivet. Den eller de aktörer som lyckas skapa starkast stöd för sin 

position vinner makt och därmed även framgång. Detta påverkar också de satsningar som görs 

på kompetensutveckling. Om en organisation har en personalavdelning med en stark position 

kan man förvänta sig en större satsning på kompetensutveckling. Motsatt förhållande skulle 

råda om personalavdelningen besitter en svag position (ibid:112 f.). Det innebär också att 

deltagande i en utbildning kan legitimera en persons status och position i organisationen, 

snarare än tillgodose faktiska behov av kompetensutveckling (Lundmark, 1998:28).  

 

2.4 Institutionellt perspektiv  

Organisationer ses, enligt det institutionella perspektivet, som institutioner med mål vars 

funktion främst är symbolisk (Ellström, 2004:114). För att stärka sin legitimitet satsar 

organisationer på kompetensutveckling vilket innebär att satsningarna blir symboliska och 

relativt kortsiktigt motiverande. Ökade kompetenskrav ses som socialt konstruerade och 

oberoende av arbetets kompetenskrav (ibid:115). Satsningar på kompetensutveckling får 

organisationen att framstå som framgångsrik, trots att de faktiska behoven av 

kompetensutveckling inte alltid tillgodoses (Lundmark, 1998:28). 

 

2.5 Miljöpedagogiskt perspektiv  

I enlighet med ett miljöpedagogiskt synsätt är individ och miljö alltid relaterade till varandra. 

Med miljö menas den värld som individen agerar i, exempelvis en arbetsplats. Lärande sker 

ständigt i relation till den miljö individen befinner sig i och till det tankenätverk som 

individen skapar (Granberg, 2004:61). Genom samspelet mellan individens tankar och den 

kontext
3
 hon befinner sig i bygger individen själv sin kunskap. Kontexten är full av 

erbjudande och vilka av dessa som individen tar till sig beror på tidigare erfarenheter, 

kulturella värderingar, den aktuella situationen såväl som sinnesstämningen (Granberg, 

2004:69 f.). Kunskap kan inte överföras och konstruerandet av kunskap är en konstant 

fortlöpande process, vilket också innebär att kunskapen är föränderlig. Individens lärande är 

handlingsinriktat vilket betyder att individen lär genom att lösa uppgifter och problem. 

Genom att individen får större uppgifter, exempelvis i form av utökande befogenheter, skaffar 

hon sig kunskaper nog för att klara av ansvaret de nya uppgifterna medför (Granberg, 

2004:89, 108). 

 

                                                 
3
 Inom miljöpedagogiken betonas att individen ska ses i förhållande till sin omgivande miljö. Individens tankar 

och upplevelser och förståelse för sin miljö kallas för meningssammanhang. Begreppen miljö och 

meningssammanhang är det som utgör kontexten inom miljöpedagogiken (Granberg, 2004:61). 
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3. Metodiska överväganden 

Detta kapitel inleds med en kort betraktelse av begreppet kunskap sett ur två skilda 

perspektiv. Vilken kunskapssyn som har influerat arbetet med denna studie berättas och 

därefter följer en beskrivning av hur undersökningen gått till samt vilka metodologiska 

överväganden som gjorts.  

 

Det finns de som ser kunskap som någonting objektivt och konstant. Något som existerar 

därute i världen redo att upptäckas. Andra ser istället kunskap som något vilket konstrueras i 

ett samspel mellan individer i en viss kontext. Avsikten med denna uppsats är att få en 

förståelse över hur ett antal medarbetare i en kunskapsintensiv organisation upplever sina 

möjligheter till lärande och kompetensutveckling inom verksamheten. En kvalitativ 

forskningsintervju är då en lämplig metod att använda sig av för att nå denna kunskap.  Vi har 

inför denna uppsats inspirerats av hermeneutiken
4
 och dess syn på kunskap som någonting 

vilket konstrueras mellan individer i en diskurs. I en kvalitativ forskningsintervju skapas 

kunskapen mellan forskare och den intervjuade och forskaren tolkar redan vid intervjutillfället 

och kan ställa frågor för att verifiera sin uppfattning (Kvale, 1997:49).  

 

Initialt fanns ett intresse för att skriva en uppsats om kompetensutveckling och lärande inom 

en organisation och förfrågningar till ett trettiotal företag skickades ut för att höra om de ville 

samarbeta med två studenter. Från den kunskapsintensiva organisationen fick vi omgående 

svar att intresse fanns. Tillsammans med företagets ekonomi- och personalchef beslutades att 

en deskriptiv och analytisk studie av medarbetares uppfattningar om lärande och 

kompetensutveckling inom verksamheten skulle genomföras.  

 

I nedanstående text redovisas vårt tillvägagångssätt när det bestämdes vilka individer som 

skulle medverka. Intervjuguidernas utformade och hur intervjuerna gick till förklaras och 

analysmetoden som används i studien redogörs. Vilka etiska aspekter som övervägts tas upp 

och kapitlet avslutas med en diskussion om den valda metodens förtjänster och svagheter. 

 

3.1 Urval av respondenter 

I studien intervjuades sex stycken anställda vid organisationen. Den första intervjun hölls med 

verksamhetens manliga ekonomi- och personalchef. Sedan följde fem intervjuer med anställda 

som inte har en chefsposition. Två av de intervjuade var kvinnor och tre män. De intervjuades 

ålder var mellan 25 år till 45 år. En av de intervjuade har en formell utbildning till och med 

gymnasienivå. En person har efter sin gymnasieutbildning läst kurser vid en handelshögskola 

på cirka 30 poäng. Övriga fyra deltagande har universitetsutbildningar motsvarande lägst fil 

kand. En av de intervjuade har doktorerat. Bland de personer som intervjuats på företaget 

arbetar en med administration, en är pedagog, en arbetar som guide, en arbetar med service 

och en är ansvarig för vattenrening. 

 

Intervjun med ekonomi- och personalchefen gjordes för att få en insikt i ledningens synsätt 

rörande lärande och kompetensutveckling. För att komma i kontakt med övrig personal vid 

verksamheten skickades förfrågningar ut till anställda om att delta i en intervju på cirka trettio 

minuter. De fick reda på att det rörde en uppsats som skulle skrivas av två studenter från det 

                                                 
4
 Ursprungligen studerade och tolkade anhängare av hermeneutiken religiösa, rättsliga och litterära texter. Nu har 

begreppet fått en vidare betydelse och förutom att innefatta tolkning av texter används begreppet för att tolka 

diskurser samt handingar. Meningen är att få en allmängiltig samfälld förklaring av det som tolkas (Kvale, 

1997:49). 
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Arbetsvetenskapliga programmet i Halmstad och att fokus skulle vara på 

kompetensutveckling och lärande. Deras konfidentialitet garanterades och det framgick även 

att intervjuerna skulle ske under arbetstid, i företagets lokaler samt att medverkande var 

frivilligt. Då verksamheten har fem stycken avdelningar bestämdes det att en medarbetare från 

varje avdelning skulle intervjuas. Det fastställdes att den person som först anmälde sitt 

intresse från respektive avdelning skulle medverka. 

 

3.2 Datainsamling 

I en kvalitativ forskningsintervju ska enligt Holme och Solvang en stark styrning inte ske från 

forskarens sida och därför använder man sig inte av standardiserade frågeformulär. De 

intervjuade bör i största möjliga utsträckning själva få styra utformningen av intervjun 

(Holme & Solvang, 1997:101). I arbetet med denna uppsats har en intervjuguide
5
 konstruerats 

där frågorna är semistrukturerade. Det innebär att intervjuguiden konstruerades efter de 

uppfattningar som vi till en början hade om vilka områden som var relevanta för att besvara 

problemformuleringen. Områdena strukturerades med underfrågor. Intervjuguiden styrde 

dock inte intervjuerna helt utan fungerade som en checklista för att viktiga delar inte skulle 

riskera att falla bort. Två olika intervjuguider gjordes, en för ekonomi- och personalchefen 

och en för övrig personal. Detta för att vi ansåg att ekonomi- och personalchefen skulle kunna 

ge en mer detaljerad beskrivning om verksamhetens organisering och styrning.  

 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen i ett ostört rum och ljudinspelning gjordes efter 

godkännande från personen som skulle intervjuas. Inspelning användes för att intervjuaren 

enklare skulle kunna fokusera på samtalet med intervjupersonen. Företagets lokaler valdes 

med hänsyn till att intervjupersonen inte skulle förlora för mycket av sin arbetstid genom att 

ta sig till och från intervjuplatsen. Vid intervjuerna deltog vi båda för att minska risken över 

att gå miste om information eller feltolka vad intervjupersonerna förmedlade. En ställde 

frågor medan den andre förde anteckningar och flikade in med följdfrågor vid behov. Det 

varierade från intervju till intervju vem som ställe frågor och vem som antecknade. Efter varje 

träff med en intervjuperson har intervjun skrivits ut näst intill ordagrant. På så vis blev 

materialet mer överskådligt vilket var till stor hjälp vid analysen.  

 

3.3 Analysmetod 

När intervjuerna var avklarade och färdigutskrivna började arbetet med att analysera 

materialet med hjälp av meningskoncentreringsmetoden. Denna metod har som syfte att 

koncentrera intervjupersonens uttalanden till en kortare och mer precis form där enbart det 

vikigaste finns med. Det första steget enligt metoden är att läsa intervjun och bilda sig en 

uppfattning av den. Efter det bestäms meningsenheterna vilka den intervjuade förmedlat. Steg 

tre är att skriva ner det tema som är centralt i en meningsenhet och tematisera uttalandena från 

den intervjuades synsätt. Vid steg fyra tas och konstrueras frågor med utgång i 

undersökningens syfte. I det femte och sista momentet förs intervjuns viktigaste teman 

samman i en berättande form (Kvale, 1997:177).  

 

Då intervjuutskrifterna visade sig vara omfattande bedömdes att menings- 

koncentreringsmetoden var en användbar analysmetod eftersom den delar in texten i 

meningsenheter som utvecklas i huvudteman. I arbetet med analyserna av intervjuerna 

                                                 
5
 Se bilaga A och B 
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användes Ellströms fyra teoretiska perspektiv på kompetensutveckling och så även det 

miljöpedagogiska synsättet som Granberg förespråkar.  

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

I Sverige finns Vetenskapsrådet, en statlig myndighet, som arbetar för att främja forskning av 

hög kvalitet (www.vr.se). Vetenskapsrådet har tagit fram fyra viktiga principer rörande etik 

för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, vilka följts under arbetet med denna 

uppsats. Den första principen är informationskravet och för att det ska uppfyllas ska forskare 

informera deltagare i studien om syftet med undersökningen och att medverkande är frivilligt 

och kan avslutas när deltagaren så vill. I förfrågningen som vi skickade ut till anställda på 

företaget för att få veta om de ville medverka uppfylldes detta krav, och vi påminde 

deltagarna igen inför varje intervju.  Den andra principen rör samtycke och studien får endast 

genomföras om deltagare gett sitt godkännande för medverkan vilket skedde vid denna studie. 

Den tredje principen vetenskapsrådet utvecklat behandlar konfidentialitet. Uppgifter om 

individer som deltar i en undersökning ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt informationen. I arbetet med uppsatsen har de medverkandes namn inte skrivits ut 

och inte heller organisationen namn. Siffror har använts vid intervjuutskrifter och analyser för 

att skilja de intervjuade åt. Den fjärde principen tar upp nyttjandekravet och i enlighet med 

den får uppgifter om medverkande i en studie enbart användas för forskning. Vi som gjort 

studien har inga intentioner att använda uppgifter om deltagarna i studien till något annat 

ändamål. (www.codex.vr.se). 

 

3.5 Metoddiskussion 

I metodavsnittet redogörs för vilka val som tagits i samband med att arbetet med uppsatsen 

började. Från det att ämnesområde valts och företag att samarbeta med fastställts, till val av 

forskningsmetod, urval av respondenter, datainsamling och tillvägagångssätt för att behandla 

det insamlade materialet samt etiska överväganden. I metoddiskussionen nedan kommer vi att 

diskutera för- och nackdelar med de val och avgränsningar som gjorts under arbetets gång. 

 

Validitet och reliabilitet är centrala begrepp i forskningssammanhang. Med validitet avses om 

studien mätt det den säger sig mäta och ordet reliabilitet syftar på tillförlitligheten Det vill 

säga om man kan upprepa studien och få samma resultat (Ejvegård, 2003:70 f.). I kvalitativ 

forskning är inte ändamålet att söka efter allmängiltiga förklaringar och generalisera utan 

istället att se hur världen uppfattas av de individer som deltar i studien. Huruvida man kan 

göra om studien och få ett likvärdigt resultat blir i och med detta inte det viktiga. Validiteten 

är däremot av stor betydelse. För att läsaren bättre ska kunna bedöma studiens trovärdighet 

och äkthet kommer vi nedan teckna en bild av hur vi gått till väga vid arbetet med 

intervjuerna.  

 

En kvalitativ forskningsmetod i form av kvalitativa intervjuer har valts att användas vid denna 

uppsats. Den kvalitativa forskningsintervjun är en användbar och relevant metod när man vill 

genomföra en studie av den karaktären som här avses. Detta eftersom den kvalitativa 

intervjun ger en möjlighet att få fram en djupare förståelse för anställdas behov och tankar 

kring lärande och kompetensutveckling än en bred kvantitativ undersökning kan göra. Då 

avsikten är att använda semistrukturerade intervjuer har medarbetare möjlighet att till viss del 

kunnat styra samtalen och därmed påverka vilken kunskap som konstrueras genom 

intervjuerna. Detta minskar riskerna för att viktig information går förlorad genom att det ställs 

”fel” sorts frågor.  Det är möjligt att vi skulle fått andra svar på frågorna om vi ställt dem på 

http://www.codex.vr.se)/


 11 

ett annorlunda sätt. Problematiken är svår att komma ifrån men vi har genomgående fokuserat 

oss på hur de intervjuade själva uppfattar sina utsikter till lärande och kompetensutveckling 

och vad innebörden av dessa begrepp betyder för dem. Kring dessa ämnesområden har de 

medverkande talat relativt fritt. Utgångspunkten inför intervjuguiden var problem-

formuleringen för studien. 

 

Det är möjligt att fler individer hade visat intresse för att delta i studien om vi personligen gått 

ut till företaget och presenterat oss.  Men då meningen inte var att få ett stort antal 

medverkande bedömdes inte det som relevant. Försök till att undersöka om de medverkande 

är representativa för företaget eller ej har inte gjorts eftersom avsikten inte är att göra anspråk 

på några generella förklaringsmodeller. Däremot var vi intresserade av att få medverkande 

från samtliga fem avdelningar på företaget. Detta eftersom vi ville få en insikt i hur de 

intervjuade från de olika avdelningarna upplevde sina möjligheter till lärande och 

kompetensutveckling. Vi ansåg att det bästa för studien vore att höra lika många 

representanter från varje avdelning. Skulle vi ha valt ut två personer istället för en från varje 

avdelning hade vi behövt intervjua tio individer från organisationen, samt ekonomi- och 

personalchefen, vilken bedömdes bli ett allt för omfattande arbete för att hinnas med under 

tiden som stod till vårt förfogande. Spridningen på svaren som fåtts under intervjuerna har 

varierat, på vissa områden är de intervjuades åsikter mer överensstämmande än på andra. Om 

vi intervjuat två personer från varje avdelning skulle vi förmodligen fått en större spridning på 

svaren vilket förvisso skulle vara bra, men samtidigt skulle vi inte haft möjlighet att gå 

igenom och analysera varje intervju lika noggrant som vi nu kunnat göra. 

 

Under arbetet har genomgående Vetenskapsrådets etiska principer för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning följts. Inför intervjuerna hade intervjuguider gjorts som 

fungerade som stöd under intervjuerna. Vi ansträngde oss för att inte ställa ledande frågor och 

för att vara öppna för vilka riktingar samtalen kunde ta. Vi är medvetna om att individer som 

blir intervjuade kan försöka svara på ett sätt som ska göra intervjuarna till lags och även 

försöka vara lojala mot organisationen de arbetar för. Vid en av intervjuerna fick vi båda ett 

intryck av att den intervjuade främst försökte vara solidarisk mot arbetsgivaren. Vissa av de 

uttalanden som den personen gjorde om företaget har vi därför ställt oss tveksamma till med 

tanke på att de främst kan vara till för att framställa organisationen så fördelaktigt som 

möjligt.  

 

Ljudinspelning gjordes vid varje intervju för att vår uppmärksamhet bättre skulle kunna riktas 

mot samtalet och inte till att försöka nedteckna allt den intervjuade sa.  En nackdel med att 

använda sig av inspelning är att intervjupersonen kan känna sig hämmad trots att han eller hon 

har accepterat den. Det förekommer alltid en risk för att den intervjuade kan känna sig i 

underläge då det är två forskare som deltar vid intervjutillfället. Vår osäkerhet över att 

eventuellt feltolka den intervjuades budskap och glömma bort att ställa relevanta frågor 

ansågs dock vara högre och därför valde vi båda att medverka vid intervjuerna. Eftersom vi 

inte är erfarna intervjuare var det även ett stöd att vara två och det bidrog till att göra oss 

mindre nervösa över intervjusituationen vilket medförde att större fokus kunde läggas på 

intervjupersonen och vad denne förmedlade. När intervjuerna skrevs ut upptäckte vi vid några 

tillfällen att den intervjuade sagt något annat än vad vi uppfattat under själva intervjutillfället 

vilket vi förmodligen inte skulle fått reda på om vi inte använt oss av ljudinspelning. 

 

Central information kan gå förlorad vid analysen då forskaren sållar bland insamlad data. 

Detaljer som bedömdes vara icke relevanta för denna studie skulle kanske andra anse vara 

betydelsefulla. Problematiken är svår att kringgå då det till sist alltid handlar om en persons 
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subjektiva bedömning. Vid denna studie har vi genomgående hjälps åt med att analysera datan 

vilket sannolikt borde minska risken för att viktiga detaljer blir förbisedda. Vi är medvetna om 

att alla människor har olika bakgrund som färgar deras synsätt. Att vi är två unga svenska 

kvinnor som studerar arbetsvetenskap har givetvis inverkat på det sätt vilket vi ser på vår 

omvärld och även på ämnesområdet som valts för detta examensarbete Vilken kulturell 

bakgrund och vilka erfarenheter vi gjort genom livet är alla faktorer som präglar vårt sätt att 

se på tillvaron och som omedvetet påverkar vår uppfattning av intervjusituationen samt vår 

analys av intervjuerna. Att vi är medvetna om detta gör inte att vi kan ta av oss våra 

”kulturella glasögon” vilka vi ser världen genom, men det gör att vi är medvetna att vi bär 

dem. Detta torde göra oss mer observanta på våra egna tankar och skärpa uppmärksamheten 

för att minimera risken för förhastade slutsatser. 

 

I nästkommande kapitel redovisas resultaten från intervjuerna.  

 



 13 

4. Resultat  

 

I detta avsnitt följer en sammanställning av vad som framkom under de intervjuer som gjordes 

i denna studie. De intervjuades åsikter förs fram och citat används för att belysa och 

tydliggöra uppfattningar och resonemang. Rubrikerna från den inledande 

problemformuleringen i uppsatsen används för att tematisera och kategorisera bland det 

empiriska materialet. 

 

4.1 Uppfattningar om lärande och kompetensutveckling 

Organisationen har slagit samman funktionen för ekonomi- och personalchef till en tjänst. 

Innehavaren av personal- och ekonomichefstjänsten är utbildad civilekonom och har under 

tidigare anställningar arbetat som ekonomiansvarig. Vid intervjutillfället för han fram åsikten 

att organisationen behöver kompetensutveckling för att bättre kunna arbeta mot att uppnå 

verksamhetens mål. Kompetensutveckling förklarar han vara en viktig del för att markera 

strategin till målet. Han menar vidare att kompetensutveckling är ett sätt för medarbetaren att 

följa med i utvecklingen och hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden.  

 
Jag ser det också som medarbetarnas skyldighet att ta tillvara på sin kompetens 
och utveckla den, jag har nog en ganska individualistisk syn där. 

 

Vidare menar han att det är företagets ansvar att ge de anställda förutsättningarna för detta. 

Företaget ska dock ha nytta av en personalutbildning om de ska bekosta den enligt ekonomi- 

och personalchefens synsätt. Vid ett av intervjutillfällena framkommer det att den som 

intervjuas delar ekonomi- och personalchefens syn på kompetensutveckling och vikten av att 

företaget ska ha nytta en individs kompetensutveckling. 
 
 
Annars är det resursslöseri både för företaget och för mig. Jag kan ju alltid samla 
på mig kunskap, men kan jag inte använda det på(...) så har ju (...) kastat bort det. 
Då kan min nästa arbetsgivare ha användning av det men då ska ju den 
kommande arbetsgivaren betala det. För mig ska det ju vara för att höja 
kunskapen här i huset för att vi ska kunna ge en bättre upplevelse till våra kunder 
som betalar våra löner. 
 

En av medarbetarna som intervjuas anser att kompetensutveckling är bra för att kunna möta 

förändringar i omvärlden och menar att när arbetssättet förändras är det nödvändigt med 

kompetensutveckling. En av de intervjuade menar att kompetensutveckling innebär att man 

ökar eller breddar sina kunskaper vilket man sedan ska kunna använda för att nå ett i förväg 

uppsatt mål.  

 

Vid samtal med en anställd förmedlar den intervjuade att kompetensutveckling för honom är 

av stor betydelse.  

 
Jaa, kompetensutveckling är väldigt viktigt skulle jag vilja säga då. (---) Jag har 
ju väldigt stora krav på mig själv, och det är klart att man inte kan kunna allt, 
men det är ju det man har som mål. 

 

Den anställde som intervjuades här är nyanställd och har själv inte deltagit i någon form av 

kompetensutveckling förutom de som företaget ger alla nyanställda och som bland annat 

innefattar säkerhet om hur huset fungerar. Den intervjuade uttryckte heller inget önskemål om 
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att få hjälp av företaget med att utveckla sin kompetens utan ansåg att det var något han 

gjorde bäst själv. På sin fritid studerade denne anställde områden som även hörde till hans 

arbete.  

 

Att arbete och fritid inte alltid hålls åtskilt bland anställda inom organisationen är något som 

ekonomi- och personalchefen även uppmärksammat.  

 
I det här företaget finns en stor fördel eftersom alla människor som jobbar här är 
väldigt intresserade av sina arbetsuppgifter så att alla kompetensutvecklar sig 
själva. De tycker att det de jobbar med här är deras största intresse med. Så de 
läser på jättemycket på fritiden med.  

 

En av de intervjuade som varit anställd ett flertal år svarar på frågan om att skilja på arbete 

och fritid att: 

 
 Ja i början var jag jätteintresserad och läste jättemycket på min fritid, men har 
med åren insett att man bör nog separera sitt jobb och sin fritid. Men självklart 
tänker jag mycket på jobbet under min fritid, helt kan man inte undvika det. 

 

De intervjuades åsikter skiljer sig åt när det handlar om vilket som är det bästa sättet att 

införskaffa ny kunskap på. En av medarbetarna säger att hon lär sig genom att läsa mycket 

och se på olika tv-program som rör hennes arbetsområde för att sedan själv försöka omvandla 

informationen så hon har nytta av den praktiskt i sitt arbete. Tre av de intervjuade anser att de 

lär sig främst genom praktisk övning och i interaktion med andra människor.  

 
…jag lär mig mest här, när man pratar med kunniga människor, om det nu är 
djurvårdare eller professorer. 

 

Då en medarbetare får frågan om han anser att människorna som arbetar inom verksamheten 

är intresserade av lärande svarar han:  

 
Ja det gör jag. Många läser ju biologi eller fysik eller kemi. 

 

Den intervjuade syftar på att många som extraarbetar vid organisationen också är studenter.   

 

Under intervjun med organisationens ekonomi- och personalchefen för han fram åsikten att:  

 
Folk här i huset har väldigt mycket specialkompetens om väldigt mycket. 
 

4.2 Upplevda möjligheter till lärande och kompetensutveckling 

Verksamheten rationaliserades år 2003 och i anslutning till det valde man att slå samman 

ekonomi- och personalchefstjänsterna till en tjänst. Under en intervju berättar en respondent 

att sedan personalchefen slutade och tjänsterna för ekonomichef och personalchef blev till en 

tjänst har kompetensen med avseende på personalfrågor gått ner vilket visar sig bland annat i 

form av mindre satsningar på kompetensutveckling. Den intervjuade anser dock att den nye 

ekonomi- och personalchefen är duktig och att han får stöd från medarbetare som arbetar med 

personalfrågor. 

 
Jag upplever att önskemålen från personalen är större än vi kan tillgodogöra. 
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Berättar ekonomi- och personalchefen. Detta är också något som framkommer under 

intervjuer med övriga anställda. Tid och pengar anses vara en huvudsaklig anledning till att få 

satsningar på kompetensutveckling görs inom verksamheten. Den allmänna uppfattningen hos 

medarbetare i denna studie är att ledningens intresse för kompetensutveckling är lågt. För att 

få kompetensutveckling behöver medarbetarna själva aktivt söka efter utbildningar de vill gå. 

Flera av de som medverkat i studien nämner att de har för mycket att göra för att hinna detta 

och att även om de skulle hitta en lämplig utbildning är det svårt att få gå personalutbildningar 

på grund av organisationens knappa resurser.  

 

Åsikterna skiljer sig åt mellan ekonomi- och personalchefen och övriga medarbetare som 

deltagit i studien när det handlar om vilka möjligheter de anställda har till 

kompetensutveckling. Enligt ekonomi- och personalchefen har medarbetarna flera samtal per 

år då det talas om vilka mål den specifika individen har och hur den ska arbeta för att nå dit. I 

dessa samtal är kompetensutveckling en vikig del menar han. 

 
Chefen och medarbetaren pratar om vad som behövs. Vilken utbildning behöver 
du för att klara av jobbet? Sen följer man upp målen i lönesamtal som man har 
inför lönesättning och sen är lönen satt. Vi har alltså tre formella samtal, sen 
håller man en massa informella samtal där man ger feedback vad jag behöver 
utveckla mig inom och sådär. De formella samtalen sker med respektive chef.  

 

Vid intervjuer med medarbetare framkommer att medarbetarna efterfrågar en diskussion om 

kompetensutveckling på medarbetarsamtalen som i nedanstående citat även kallas för 

målsamtal. En av de intervjuade menar att: 

 
Det känns ibland som att det är mer för att de ska avverkas. Känner man att man 
kan påverka är det ju jättebra. Målsamtalen är ju till för att man ska kunna uppnå 
någonting för att det sen ska påverka ens lön eller sin kompetens. Om det i 
slutändan ändå finns begränsade möjligheter att påverka känns ju målsamtalen i 
slutändan ganska meningslösa. 
 

En medarbetare menar att han till viss del kan påverka sin kompetensutveckling eftersom 

chefen inte är tillräckligt insatt i hans arbetsuppgifter och på grund av det inte heller är 

medveten om vilken utbildning han har behov av. Då avdelningen som intervjupersonen 

arbetar på har haft stor omsättning på chefer anser personen att struktur saknas på 

avdelningen.  Uppföljningen blir lidande då kontinuiteten inte finns och det ideligen kommer 

nya chefer. 

 

En av de intervjuade uttrycker att om hon på medarbetarsamtalen själv på ett tydligare sätt 

skulle framföra att hon ville ha kompetensutveckling, skulle hon kanske få gensvar för det, 

men hon uppger att hon är nöjd med de möjligheter till utbildning som företaget ger henne. 

Satsningar har gjorts inom organisationen så att alla i företaget ska få samma grundläggande 

utbildning. Nyanställda måste gå vissa utbildningar, exempelvis måste de lära sig hur huset 

fungerar och gå en hjärt- och lungräddningskurs. Hjärt- och lugnräddning är en 

återkommande utbildning, något som medarbetarna är nöjda med. Det finns även 

kravutbildningar som måste uppfyllas beroende på arbetstjänst. Varannan vecka har vissa av 

medarbetarna möjlighet att delta i en internutbildning i en enkel version. På ett möte 

presenterar en avdelning kort vad de arbetar med för tillfället. Dessa möten anses av en av de 

intervjuande medarbetarna som mycket betydelsefulla eftersom de får henne att känna sig 

delaktig i verksamheten. En medarbetare säger att han på grund av sina arbetsuppgifter har 

svårt att komma ifrån och närvara på dessa möten, vilket han gärna skulle se en ändring på.  
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Chefen för ekonomi- och personal berättar att en extern gäst- och säljutbildning genomförts 

inom organisationen på grund av önskemål från personal och företagsledningen. Att denna 

utbildning var ett önskemål från personalen är inget som framkommer under intervjuerna för 

denna studie. De anställdas åsikter om behållningen med kursen går isär. Flera av 

medarbetarna anser dock att kursen förmodligen var bra, men att den inte var nödvändig för 

just dem. En av de intervjuade som dagligen har kontakt med gästerna menar att kursen 

behandlade ämnen som den intervjuade arbetade med varje dag och som för denne var 

självklart.  

 
Utan att för den skull låta så. Men jag har jobbat rätt länge med det här. Så just 
det här gästbemötande, man kan alltid påminna sig om vissa saker, men vi har 
rätt bra rutin på det. 

 

Samma individ tycker däremot att de som har lite kontakt med gästerna borde ha nytta av 

kursen då kursen tog upp sådant som visserligen var självklart för personer som arbetar med 

gäster och service dagligen, men knappast för övriga anställda. Om alla anställda har större 

insikt i varandras arbete skulle förståelsen öka mellan personalen och det skulle också gagna 

verksamheten menar den intervjuade. En annan av de intervjuade som i sitt arbete sällan har 

kontakt med gästerna ansåg istället att kursen troligen var bra för de som arbetade nära 

gästerna, men att den inte var aktuell för henne eftersom hon inte har stor kontakt med 

gästerna.  En medarbetare anser att kursen inte var givande. Under utbildningen diskuterades 

bland annat hur personalen skulle bemöta besökare och medarbetarna fick ledord de skulle 

följa i sitt arbete. Ett av orden var ”äkta kompis” och den intervjuade kände att hon inte ville 

vara det med besökarna. Ordet upplevdes av henne som ett begrepp hon reserverade åt sina 

nära vänner och inte besökare. Ledning har arbetat fram de olika ledorden och trots protester 

från personalen ändrades de inte.  

 

En av de intervjuade anser att det är vikigt att tänka på helheten när det gäller 

kompetensutveckling. Tänker man på den har alla anställda nytta av en utbildning av det här 

slaget, menar intervjupersonen. När vi frågar vad intervjupersonen tyckte om just denna 

utbildning blir svaret: 

 
 Kursen var givande...syftet vet jag inte... jo jag använder nog lite av den i mötet 
med besökare, försöker lyfta blicken och möta. Den kan ha gett någonting, det kan 
den ha gjort.  

 

En medarbetare anser att hon inte brukar ha problem med att få gå de utbildningar hon önskar. 

Sedan fortsätter hon att förklara att de utbildningar hon går är direkt knutna till att hon ska 

kunna utföra sitt arbete då dataprogrammen hon arbetar med kontinuerligt byts ut eller 

uppdateras. Hon berättar att kurserna hon får gå är korta och inte så kostsamma. Hon fortsätter 

med att säga att även om hon är nöjd så finns det andra medarbetare som vill gå betydligt mer 

utbildningar. En av de övriga medarbetare som intervjuats är av samma uppfattning och säger 

att:  

 
Om man hittar en utbildning som inte kostar skjortan och som inte upptar alltför 
mycket tid så är det inte helt omöjligt. Det gäller bara att övertyga att man 
behöver det här.  

 

Två av de intervjuade som arbetar i organisationen berättar att de inte fått någon inplanerad 

och uttalad kompetensutveckling, men att de anser att de kontinuerligt själva 

kompetensutvecklar sig då de ständigt lär i det dagliga arbetet. 
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Organisationens verksamhetsmål står att läsa på företagets hemsida och de som intervjuats i 

denna studie har alla kunnat berätta om detta mål. Däremot förefaller strategin inte vara lika 

klar. En av de som intervjuats menar att: 

 
 …jag har haft det som en liten käpphäst, att det inte finns tillräckligt tydligt 
uppsatta mål inom verksamheten. I alla fall så har de inte kommunicerats ut till 
alla på ett bra sätt. 

 

Det talas om att målen ska bli tydligare inom verksamheten. Den intervjuade som citeras ovan 

anser att verksamheten för att tydliggöra sin valda strategi borde bryta ner den och sätta upp 

delmål som exempelvis en plan som ska nås inom ett år, ett mål som ska nås inom två år och 

så vidare för att alla inom verksamheten ska kunna se vart man ska och hur man ska nå dit. 

Enligt samma individ saknar organisationens övergripande mål ett ”Hur”. Det vill säga att det 

behövs en tydligare strategi för hur verksamhetsmålet ska uppnås. Företagets ekonomi- och 

personalchef framför vid intervjun att kompetensutveckling är: 

 
 … en del av förutsättningarna för att vi ska kunna nå vårt mål”  
 

Ekonomi- och personalchefen anser att personalen över lag är intresserade av sitt arbete och 

att många utvecklar sin kompetens med avseende på arbetet under sin fritid. Han är inte 

ensam om denna åsikt, tre av de som intervjuades i denna studie bekräftade ekonomi- och 

personalchefens uppgifter och berättade att de utvecklade sin kompetens på fritiden för att bli 

mer kompetenta på arbetet.  

 

Ekonomi- och personalchefen anser att det är till gagn för företaget att personalen är 

engagerade i sitt arbete. Men denna fördel kan även vändas till något problematisk enligt 

ekonomi- och personalchefens synsätt vilket kan ses nedan.   

 
Samtidigt kan de vara svåra att styra sådana människor med som har sina egna 
idéer för det kanske inte alltid ligger i linje med vad företaget tycker. Då är det 
viktigt att markera hur strategin ser ut mot målet och då kan kompetensutveckling 
vara bra. Att hjälpa medarbetarna att utvecklas på rätt sätt. Om man ska vara 
riktigt hård, det som ligger i företagets intresse att de lär sig. 

 

4.3 Möjligheter till hur lärande och kompetensutveckling kan främjas 

Bland de intervjuade anser tre att kompetensutveckling bör vara en punkt som mer aktivt tas 

upp och diskuteras på medarbetarsamtalen.  De vill ha riktlinjer om hur de ska arbeta för att 

höja sin kompetens och nå de mål som satts upp samt att man vid nästa års samtal ska följa 

upp hur det gått under det gångna året. De framförde även en önskan om att de vill se 

skriftliga riktlinjer för vilka kurser de anställda på de olika avdelningarna bör gå. En av de 

intervjuade uttalade en känsla av att man från ledningens sida inte anser att 

kompetensutveckling är viktigt.  

 
Det känns inte som att det prioriteras. Hade man känt det hade man mer satt sig 
in i vad man skulle vilja förkovra sig i. Det känns inte som att det finns en 
genomarbetad plan från (…) att så här ska man göra. Om man jämför med stora 
företag har de rutiner för hur man ska utvecklas inom företaget. 

 

Något som framkommer i intervjuerna med medarbetarna är att det saknas en mer riktad 

kompetensutveckling som är till nytta för just deras arbetsuppgifter. De utbildningarna som 
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genomförts är ofta allmänna utbildningar som exempelvis gäst- och säljutbildningen. Av de 

som arbetar inom organisationen har en person gått en längre utbildning säger chefen för 

ekonomi- och personal.  

 

En av de intervjuade menar att om han skulle belönas för att han kompetensutvecklade sig 

skulle han vara mer intresserad av att utveckla sin kompetens.  

 
Så att hålla på och utbilda sig, självklart är det bra, men ger det ingenting i 
slutändan i lönekuvertet så vet jag inte, för mig hänger det ihop i alla fall.  

 

En anställd har en önskan om att man inom organisationen ska bli bättre på att ta tillvara på 

den kompetens som finns inom verksamheten. Det finns nu en möjlighet för medarbetare att 

rotera på arbetsplatsen och komma till en ny avdelning under en dag för att lära och se vad 

man där arbetar med. På grund av att medarbetarna upplever sin arbetsbörda som tung och 

känner sig stressade utnyttjas denna förmån dock i mindre utsträckning enligt de intervjuade.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel följer en analys där teorin används för att tolka de empiriska resultaten i 

studien. Teorin för studien består av Ellströms fyra teoretiska perspektiv på 

kompetensutveckling samt Granbergs miljöpedagogiska syn på lärande. En presentation av de 

teoretiska utgångspunkterna gjordes i kapitel tre. Detta avsnitt är indelat tematiskt efter 

uppsatsens inledande frågeställningar för att texten ska vara överskådlig och resonemangen 

enkla för läsaren att följa. Hur frågorna som ligger till grund för problemformuleringen och 

studien besvarats kan läsas nedan.  

 

5.1 Syn på lärande och kompetensutveckling 

Organisationens ledning menar att det är individens eget ansvar att ta tillvara på sin 

kompetens och utveckla den. Ledningen anser att kompetensutveckling är ett sätt för 

medarbetaren att följa med i utvecklingen och hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. Det 

framkommer att ledningen har en individualistisk syn på lärande och kompetensutveckling. 

Ledningens ståndpunkt är att om företaget ska bekosta personalutbildning så ska de kunna se 

ett konkret resultat av satsningen. Ledningens synsätt stämmer väl överens med Ellströms 

tekniskt-rationella perspektiv på kompetensutveckling. Sett ur det tekniskt-rationella 

perspektivet är det den teknologiska utvecklingen som styr de satsningar som görs på 

kompetensutveckling (Lundmark, 1998:28). Satsningar på kompetensutveckling grundas på 

kalkyler där man jämför verksamhetens ökning i produktivitet, vilket utbildningen förväntas 

leda till, med de kostnader som är förknippade med utbildningen (Ellström, 2004:109). Detta 

perspektiv kännetecknar också synsättet hos de flesta av de anställda som intervjuats. 

Medarbetarna anser att det är vikigt med kompetensutveckling för att kunna möta 

förändringar i omvärlden och för att klara av nya arbetsuppgifter samt bli bättre på de 

arbetsuppgifter de redan har. En av de intervjuade menar att det är viktigt att tänka på 

helheten när man arbetar på ett företag. Merparten av de intervjuade delar ledningens synsätt 

på kompetensutveckling när det rör vikten av att kunna använda den utvecklade kompetensen 

i en konkret arbetssituation. En anställd förklarar sin syn med orden att något annat skulle 

vara slöseri med resurser. Om de intervjuade hade samma syn på kompetensutveckling innan 

de blev anställda vid organisationen eller om de har blivit formade av lednings åsikter i frågan 

är svårt att säga.   

 

I intervju med ekonomi- och personalchefen framkommer det att organisationens bristande 

ekonomiska förutsättningar är en stor inverkande faktor som avgör om det finns möjlighet till 

kompetensutveckling eller inte. Många gånger är önskemålen från personalen större än vad 

organisationen kan tillgodose och de anställda får därmed ofta gå kortare utbildningar. I 

intervjuer med medarbetarna har önskan om en mer riktad kompetensutveckling förts fram. 

Anställda som intervjuats har ansett att en utbildning som bidar till en ökad kunskap hos 

individen för dennes specifika arbetssituation leder till ett roligare och mer utvecklande 

arbete. Detta synsätt är förenligt med det humanistiska perspektivet. För i enlighet med det 

humanistiska perspektivet är kompetensutveckling en investering i organisationens anställda 

och ett sätt för dem att tillfredställa behovet av självförverkligande (Ellström, 2004:110). I 

denna studie har framförallt en teknisk-rationell syn på kompetensutveckling förts fram hos 

de intervjuade som rådande. Trots det kan man av vissa uttalande de intervjuade gjort, som till 

exempel ovan stående text visar, se likheter som mer överensstämmer med andra teoretiska 

perspektiv. Detta ska inte ses som att de intervjuade är inkonsekventa i sina resonemang utan 

snarare ses som något naturligt då de teoretiska perspektiven ska ses som komplementära.  
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Organisationens ledning har valt att satsa på utbildningar där all personal har möjlighet att 

delta. Exempel är gäst- och säljutbildningen som alla medarbetare skulle gå samt de 

grundutbildningar som finns för nyanställda. 

 

Flertalet av de intervjuade berättar att de föredrar ett sätt att lära som innebär att de praktiskt 

får pröva sina kunskaper. Sett från ett miljöpedagogiskt perspektiv är individens lärande 

handlingsinriktat, vilket betyder att individen lär genom att lösa uppgifter och problem 

(Granberg, 2004:89). En medarbetare berättar i intervju att han lär mycket när han talar med 

arbetskamrater och att han lär genom samtal med besökarna. Den intervjuades sätt att lära 

stämmer väl in på Granbergs miljöpedagogiska syn där lärande i en kontext tillsammans med 

andra lyfts fram. En av övriga medarbetare anser att hon lär sig bäst genom att själv leta efter 

information som hon sedan bearbetar och använder i sitt arbete. Hennes sätt att inledningsvis 

lära är inte förenligt med miljöpedagogiken.  I ett senare skede när hon har omarbetat 

informationen hon tillägnat sig konfronteras hon med andra människor i en 

undervisningssituation och befinner sig då i en kontext tillsammans med andra. Kunskapen 

hon själv anskaffat diskuteras och omförhandlas. Enligt det miljöpedagogiska synsättet sker 

lärande alltid i relation till den miljö individen befinner sig i och till det tankenätverk 

individen skapar (Granberg, 2004:69 f.). När den intervjuade undervisar lär även hon vilket 

överrensstämmer med miljöpedagogiken, där kunskap också är en konstant fortlöpande 

process. 

 

5.2 Upplevda möjligheter till lärande och kompetensutveckling 

 

Det framkom vid intervjuer med medarbetare att organisationen tidigare haft en personalchef 

och en ekonomichef, och en av de intervjuade framhöll att satsningar på kompetensutveckling 

minskat sedan de två positionerna sammanfördes till en tjänst. Sett ur ett konflikt-kontroll 

perspektivet kan sammanslagningen medfört att personalfrågor fått en svagare ställning inom 

organisationen och bidragit till att frågor som rör personal inte ges lika mycket utrymme i 

företaget som tidigare. Vid intervju med organisationens ekonomi- och personalchef berättade 

denne att han värderar arbetet med ekonomi högre. Chefen för ekonomi- och personal har haft 

sin position under ett års tid och det är svårt att se om hans preferenser för ekonomifrågor 

påverkar personalarbetet men det kommer sannolikt att synliggöras framöver. Då ekonomi- 

och personalchefens subjektiva bedömningar gör att han anser de ekonomiska delarna av sitt 

arbete som viktigare och mer intressant är det troligt att mindre satsningar kan komma att ske 

på personalområdet generellt och därmed förmodligen även på kompetensutveckling. 

 

En av de intervjuade menar att han känner sig åsidosatt och att hans kunskaper inte värdesätts 

tillräckligt av ledningen. Personen i fråga har som han säger ”arbetat sig till” sin nuvarande 

position och menar att ledningen sätter större värde på individer med hög formell kompetens. 

Han tycker att han och hans närmsta kollegor har små påverkansmöjligheter när det rör 

kompetensutveckling. Den intervjuade förmedlar en syn som väl stämmer in på vad 

anhängare av konflikt-kontroll perspektivet anser. Han befinner sig på en avdelning som i 

enlighet med konflikt-kontroll perspektivet kan betraktas som svag gentemot organisationens 

övriga avdelningar. På grund av detta får den intervjuade och hans närmsta kollegor inte de 

möjligheter till att utveckla sin kompetens som de skulle önska.  

 

Många av de intervjuade medarbetarna tycker att möjligheterna till kompetensutveckling 

inom organisationen är små. Några medarbetare anser att för att få kompetensutveckling 

måste de själva vara aktiva. En medarbetare menar att det inte diskuteras tillräckligt om 
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kompetensutveckling på medarbetarsamtalen, snarare uttrycker personen att det känns som 

om företaget tar upp kompetensutveckling för att det är något som måste avverkas.  

Medarbetarens sätt att uttrycka sig påminner om det institutionella perspektivet. Sett ur det 

institutionella perspektivet satsar företag på symbolisk och kortsiktig kompetensutveckling för 

att stärka sin legitimitet (Ellström, 2004:115).  

 

Det skiljer sig åt i vilken utsträckning medarbetarna tar sin fritid i anspråk för att utveckla sin 

kompetens för att det sedan ska gagna dem i deras arbete. Intrycket som ges av de intervjuade 

medarbetarna är att de som har kreativa arbeten i högre grad använder sin fritid till att 

utveckla sin kompetens för att bli bättre på sina arbeten än de övriga. De anställda som har 

mer kreativa yrken efterfrågar inte kompetensutveckling från arbetsgivaren i samma 

utsträckning som övriga men de förefaller ha enklare för att få kompetensutveckling. Som 

framgår i inledningen har tidigare forskning visat att individer med längre grundutbildning 

erbjuds mer kompetensutveckling än individer med kortare grundutbildning 

(Näringsdepartementet, 2002:23). Intervjupersonerna som har ett kreativt arbete i 

organisationen visade sig ha längre grundutbildning än övriga intervjupersoner. 

 

5.3 Möjligheter till hur lärande och kompetensutveckling kan främjas 

Ledning och medarbetare som intervjuats anser att brist på resurser i form av tid och pengar är 

orsaker till att det satsas lite på kompetensutveckling. En av de intervjuade menar att han lär 

sig mycket när han pratar med kunniga personer i organisationen. En annan medarbetare 

menar att ett sätt för organisationen att minska utgifterna är att bättre nyttja den kompetens 

som redan finns i företaget.  Enligt det miljöpedagogiska perspektivet använder sig individen 

aktivt av sin kontext för att utveckla kunskap. Lärandet sker i ett sammanhang med andra 

personer (Granberg, 2004:70). Medarbetarna på företaget har idag möjlighet att rotera mellan 

avdelningarna för att se och lära hur det ser ut på andra avdelningar än sin egen. Att ta del av 

varandras kunskaper är ett sätt att lära som stämmer bra ihop med miljöpedagogiken. Dock är 

tiden ett återkommande problem för de anställda. Att skapa en bra lärmiljö i ett ordnat 

sammanhang tar både tid att förbereda och genomföra.  En synpunkt som framförts av tre av 

de intervjuade är att kommunikationen brister mellan avdelningarna och att de skulle vilja att 

verksamheten blev bättre på sin interna kommunikation och återkoppling.  

 

En av medarbetarna anser att strategin för att uppnå målet bör göras tydligare. Han föreslår 

delmål som en lämplig väg att gå. Delmålen ska hjälpa de anställda att se vart de är på väg 

och hur de ska nå dit. Det tyder på att medarbetaren har ett tekniskt-rationellt synsätt då han 

tycker målen ska finnas i fokus. Uttalandet kan även ses som att den intervjuade har en 

anpassningsinriktad syn på lärande. Kännetecknade för en sådan syn är att där individen ska 

lära sig att agera på ett visst sätt i en given situation (Ellström, 2004:70). Med utgångspunkt i 

det tekniskt-rationella perspektivet hjälper medvetet planerad kompetensutveckling 

verksamheten att uppnå målen (Ellström, 2004:107 f.). En av de intervjuade vill inte ha några 

tydligt uppsatta mål för vad han ska lära av sin chef utan menar att han har sina egna mål och 

han vet inte om hans chef vet vilka de målen är. Hans synsätt påminner om det institutionella 

perspektivet där de övergripande målen främst är av symbolisk karaktär (ibid. 2004:115). De 

inre mål individen själv har kan också ses som förenliga med det humanistiska perspektivet 

där individens behov av självförverkligande betonas (ibid. 2004:110).  

 

Under intervjun med ekonomi- och personalchefen framförde han en önskan om ett 

utbildningsschema för de anställda inom organisationen. På detta schema skulle de olika 

avdelningarna listas samt utbildningar som individer vid de olika avdelningarna bör gå. Ett 
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sådant schema skulle förmodligen såväl ledning som anställda ha användning av då man 

enkelt där skulle kunna se vilka som behöver utveckla sin formella kompetens. Den 

informella kompetensen kan främjas genom att man skapar en arbetsmiljö där lärande 

kontinuerligt sker i det dagliga arbetet. Flertalet av de intervjuade har framfört att de lär bäst 

när de får möjlighet till ett utvecklingsinriktat lärande i en kontext med andra individer där de 

praktiskt får lösa situationer och problem som uppkommer. 
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6. Slutdiskussion 

 

Under denna rubrik görs en sammanfattning av de slutsatser som vi kunnat dra utifrån 

undersökningen.  Studiens titel är ett citat från en av de medverkande när han reflekterar över 

vad en kurs han gått under sitt arbete haft för syfte. Det intressanta är kanske att han inleder 

med att säga att kursen var givande, men att han sedan har svårt att komma fram till vad 

meningen med kursen var. Vi menar att det är vanligt förekommande att individer sätter stor 

tilltro till formella utbildningar, just i egenskap att de är kurser eller dylikt som någon 

ansvarar för och där det är uttalat att ett lärande ska ske. Vi anser inte att det är fel med 

satsningar på personalutbildningar, men man ska inte glömma bort det informella lärandet 

vilket kontinuerlig sker när en individ interagerar med sin omgivning. Lärande är inte något 

som kan begränsas till en utbildning eller en kurs. Att lära är någonting vi människor gör 

genom hela livet, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Att delta i en formell 

utbildningssatsning är ett sätt att lära, men att lära i det dagliga arbetet är minst lika viktigt, 

och att skapa goda förutsättningar för det är något som i högsta grad borde vara en central 

fråga idag. 

 

Vi delar Granbergs miljöpedagogiska syn på lärande där människan alltid står i relation till sin 

omvärld och påverkas av denna på samma gång som hon också påverkar sin omgivande miljö.  

Vår syn på lärande är något som säkerligen färgat vår studie och påverkat vårt 

förhållningssätt. I uppsatsens metoddel står att läsa om övriga aspekter som präglat oss och 

format hur vi tolkar studiens resultat.  

 

I studien har ledning och medarbetare som medverkat fört fram åsikten att de anser att 

kompetensutveckling är något viktigt. Medarbetare efterfrågar mer kompetensutveckling, men 

är samtidigt medvetna om organisationens knappa resurser. Anställda beskriver att de för att 

få kompetensutveckling själva aktivt ska söka lämpliga utbildningar. En av de intervjuade 

menade att han inte hade tid med det. Då kanske man ska fråga sig att om personen inte har 

tid att själv söka efter en utbildning att gå, hur ska individen i fråga då ha tid att senare delta i 

en utbildning?  

 

Ekonomi- och personalchefen anser att det är den anställdes uppgift att kompetensutveckla sig 

själv för att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden, men att det är företagets uppgift att ge 

anställda möjligheter att kunna göra detta. Han menar vidare att företaget ska stå för 

kostnaderna enbart när organisationen har nytta av att en individ går en specifik utbildning. 

Det här visar en teknisk-rationell syn på kompetensutveckling vilket även är den synen som 

framför allt anställda vid service och administration förmedlat. En individ som arbetar med 

service är den som starkast fört fram en önskan om mer kompetensutveckling under arbetet. 

Vad man kan se är att parterna tenderar att lägga över ansvaret på varandra och båda parter 

vill att den andre är mer aktiv i frågan. Ledningen för fram den anställdes ansvar och anställda 

som talats med vill att ledningen ska erbjuda dem mer kompetensutveckling. Om dessa parter 

kunde få en större förståelse för varandras situation och tydligare klargöra vad man förväntar 

sig av varandra skulle det troligen bli enklare för dem att arbeta och verka efter de 

förutsättningar och ramar verksamheten har.  

 

Anställda vid övriga avdelningar med mer kreativa arbeten efterfrågar inte 

kompetensutveckling i samma utsträckning. Ges tillfälle deltar de gärna i kurser för att 

utveckla sin kompetens, men formella utbildningar framstår inte som lika viktigt för dem. Vid 

intervjuer med anställda på dessa avdelningar framgick att de i högre utsträckning anser att de 
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lär och kompetensutvecklar sig själva i det dagliga arbetet. Dels för att de ofta behöver 

uppdatera sina kunskaper, men även för att de har en önskan inifrån om att utvecklas och lära. 

Dessa individer verkar till viss mån ha en tekniskt- rationell syn på kompetensutveckling. En 

individ som har ett mer kreativt yrke talar vid intervjun om att han vill att företaget ska ha 

tydligare mål för de anställda att arbeta efter och han talar om kurser han vill gå för att öka sin 

kompetens för arbetet. Men han delger även hur han lär på fritiden, något som de tre individer 

vilka har friare arbeten alla berättar om. Att de lär för sin egen skull, vilket överensstämmer 

med hur anhängare av det humanistiska perspektivet ser på kompetensutveckling. Att de 

intervjuade i viss utsträckning har synsätt som kan liknas vid flera av de teoretiska 

perspektiven behöver inte ses som motsägelsefullt då perspektiven enligt Ellström är 

komplementära. 

 

De individer som har lägst formell utbildning är de som har arbeten som kan beskrivas som 

minst kreativa och där mycket av arbetsuppgifterna verkar ske på rutin.  Det är även dessa 

individer som starkast för fram att de vill ha mer kompetensutveckling. Detta stämmer in på 

Näringsdepartementets undersökning som visar att de på arbetsmarknaden med lägre 

grundutbildning i mindre utsträckning deltar i personalutbildningar. Att det i studien visats att 

de med mindre kreativa yrken upplever störst behov av kompetensutveckling kan bero på att 

de har samma behov att lära och utvecklas som individerna med kreativa yrken, men att de till 

skillnad från dessa inte uppfattar sig ha samma förutsättningar att lära i anslutning till sitt 

arbete. Det kan även bero på att de med sin tekniskt-rationella syn på kompetensutveckling 

sätter större tilltro och värde till formella utbildningar. 

 

Vid intervju med ekonomi- och personalchefen framförde han en önskan om ett 

utbildningsschema. På detta schema skulle organisationens olika avdelningar listas samt 

utbildningar som individer vid de olika avdelningarna bör gå. Ett sådant schema skulle 

förmodligen såväl ledning som anställda ha behållning av och vi rekommenderar att ett 

utbildningsschema utformas.  Att det skulle finnas en förteckning över kurser anställda bör gå 

är ett önskemål som också förts fram av medarbetare. En individ vill även att man ska göra en 

studie och undersöka hur kompetensen som finns inom verksamheten skulle kunna förmedlats 

mellan de anställda så att de i högre utsträckning kan lära av varandra. Tre av de intervjuade 

anser att organisationen behöver förbättra kommunikationen mellan de olika avdelningarna 

samt bli bättre på återkoppling. En studie om hur kommunikation förmedlas internt och hur 

kommunikationskanalerna kan förbättras inom verksamheten skulle vara intressant att studera 

i en framtida undersökning. För vidare forskning föreslås även en studie där man tillämpar 

Karasek och Teorells krav-kontroll modell på anställda vid organisationen. Flera av de som 

intervjuats inom verksamheten har arbeten med stor egenkontroll men även tunga arbetskrav. 

Det framkommer även vid studien att det råder stora skillnader mellan hur de intervjuade 

upplever sitt arbete och sina påverkansmöjligheter. Vid studien har det framkommit att de 

intervjuade generellt upplever en hög anspänningsnivå och det skulle vara intressant att med 

hjälp av Karasek och Teorells modell få en inblick i deras upplevda arbetssituation.    
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Bilagor 

A. Intervjuguide för ekonomi- och personalchef 

Om den intervjuade 

Bakgrund 

Formell utbildning 

Tidigare arbetslivserfarenhet 

Anställningstid 

Befattning 

Syn på sin innehavda yrkesroll 

Positivt respektive negativt med befattningen 

Vilka värden/frågor anser du vara särskilt viktiga när det gäller kompetensutveckling och 

varför. 

Uppfattar du att samma värden/frågor är viktiga för övriga i ledningen samt för den övriga 

personalen 

Är det problematiskt att vara personal- och ekonomichef (intressekonflikter) 

 

Strategi för att verksamhetens mål ska kunna uppnås  

Vilken övergripande strategi har organisationen för att uppnå verksamhetsmålet 

Samband mellan strategi för att nå verksamhetens mål och kompetensutveckling 

Hur förmedlas kunskap genom organisationen 

 

Syn på kompetensutveckling och lärande 

Vad innebär kompetensutveckling för dig 

Vad innebär lärande för dig 

Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns internt respektive externt 

Vad görs i nuläget för satsningar på kompetensutveckling i organisationen  

Vad har gjorts  

Vad planeras.  

 

Allmänt om kompetensutveckling 

Vad för krafter styr/vilka bestämmer satsningar på vidareutbildning. 

Vilket perspektiv är rådande inom verksamheten (humanistiskt, teknologisk, institutionellt, 

eller konflikt- konroll) 

Vad för åtgärder rörande kompetensutveckling skulle du vilja genomföra om du hade 

obegränsade resurser (ekonomiska, kunskapsmässiga, tidsmässiga)  

Finns det budgeterat anslag till kompetensutveckling 

Hur upplever du intresset för kompetensutveckling bland personalen respektive ledningen  

 

Individen och kompetensutveckling  

Satsas det olika på olika grupper av anställda 

Finns kompetensutvecklingsplan för varje enskild anställd 

Skillnader mellan individer med olika anställningsformer 

 

Utvecklingsinriktat- eller anpassningsinriktat lärande  

Kan individen själv påverka sin kompetensutveckling. 

Om ja, på vilket sätt. Om nej, varför inte



 

 

 

Övriga frågor 

Verksamhetsberättelse 

Vad hoppas du få ut av vår uppsats 

Är det något du vill tillägga



 

 

B. Intervjuguide för personal 

Om den intervjuade 

Befattning 

Anställningsform 

Anställningstid 

Formell utbildning 

Tidigare arbetslivserfarenhet 

Befattning  

 

Syn på innehavda yrkesroll 

Positivt respektive negativt med din befattning 

Positiv respektive negativ med dina arbetsuppgifter 

Vilka värden/frågor anser du vara viktiga och varför. 

Uppfattar du att samma värden/frågor är viktiga för ledningen samt för den övriga personalen 

 

Arbetsuppgifter 

Möjligheter till påverkan av arbetsuppgifter 

Ansvarsområde utöver de vanliga arbetsuppgifterna 

Befogenheter att fatta beslut i det dagliga arbetet 

Hur lär du dig arbetsuppgifter (utbildning, handledare/mentor, ”medlyssning”) 

Deltar du i möten och träffar på arbetsplatsen 

Vilken betydelse för dig har möten och träffar på arbetsplatsen 

Känner du till organisationens verksamhetsmål  

Vet du vilken strategi man använder sig av för att nå verksamhetsmålet 

 

Kompetensutveckling och lärande 

Vad innebär kompetensutveckling för dig 

Vad innebär lärande för dig 

Tycker du att frågor om kompetensutveckling och lärande är viktigt  

Har du fått kompetensutveckling 

Anser du att du har tillräcklig kompetens för dina arbetsuppgifter 

Hur upplever du intresset för kompetensutveckling bland ledningen respektive personalen 

Upplever du att det görs satsningar på kompetensutveckling bland personalen 

Om ja, finns det skillnader mellan individer med olika anställningsformer  

 

Utvecklingsinriktat- eller anpassningsinriktat lärande 

Känner du att du lär dig på arbetet 

Om ja, i vilka situationer 

Uppmuntrar ledningen individer som vill lära 

Vilka möjligheter till kompetensutveckling anser du finns inom organisationen  

Upplever du att du själv kan påverka din kompetensutveckling  

Vilken form av kompetensutveckling och lärande miljö skulle du vilja ha för att bättre kunna 

arbeta mot verksamhetens mål 

Medarbetarsamtal 

Har du haft medarbetarsamtal  

Upplevelser av medarbetarsamtal 

Personliga mål och krav



 

 

 

Vilka personliga mål och krav på dig själv har du i arbetet 

Arbetsledningens kännedom om dina krav och mål i arbetet 

Utrymme för att uppfylla dina krav och mål i arbetet 

Upplevelser av arbetsklimatet och socialt stöd i organisationen (mellan kollegor och till 

ledning) 

 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun 


