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Sammanfattning 
 
Titel: ”Mer tid till kompetensutveckling…” – en jämförande studie om fyra olika organisationers 
kompetensutvecklingsprocess 
Författare: Elin Malm och Helene Schagerlind 
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Vårterminen 2009 
 
Dagens samhälle kräver att organisationer anpassar sig efter nya lagar, ny teknik och förändrade 
ekonomiska förhållanden för att överleva och vara konkurrenskraftiga, vilket i sin tur kräver att 
verksamheter ständigt arbetar med kompetensutveckling. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt 
mellan verksamheter, beroende på deras mål och struktur. Syftet med vår undersökning är därför 
att jämföra kompetensutvecklingsprocessen hos fyra olika organisationer, varav en kommunal-, 
en statlig- och två privata verksamheter. De frågeställningar som ligger till grund för studien är 
om, och i så fall hur, kartläggningen av kompetens ser ut? Hur planeras och genomförs 
kompetensutvecklingen samt huruvida kompetensutvecklingen utvärderas och följs upp? Det 
empiriska materialet samlades in genom fyra intervjuer, en i vardera verksamhet. Samtliga 
intervjuer genomfördes med medarbetare som arbetar med kompetensutveckling. Resultatet från 
intervjuerna har därefter sammanställts och analyserats utifrån tidigare forskning, vår teoretiska 
referensram, samt vårt syfte. Vid analyserandet av resultatet har det framkommit att dialog och 
delaktighet är av stor betydelse vid kompetensutveckling. Dialog mellan medarbetare och chef i 
utvecklingssamtal har varit särskilt tydligt som grund för ett arbete med kompetensutveckling 
hos samtliga verksamheter. Delaktighet och ett engagemang från medarbetarna har visat sig vara 
nödvändigt vid kompetenskartläggning och vid genomförande av kompetensutbildning. Vidare 
har resultatet visat på ett flertal faktorer som bör tas hänsyn till genom hela 
kompetensutvecklingsprocessen. Dessa faktorer är exempelvis den rådande konjunkturen samt 
valet av metod vid utbildning. 
 
Nyckelord: Kompetensutveckling, kompetens, organisation, dialog, delaktighet. 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Title: ”More time for competence development…” – a comparative study about four different 
organizations process of competence development 
Author: Elin Malm and Helene Schagerlind 
University of Halmstad, Department of Health and Society 
Spring term 2009 
 
In order to survive and to be competitive in the society of today, organizations will have to adjust 
to new laws, new technologies and changed economic conditions. Therefore organizations 
constantly need to work with competence development. The procedure may differ between 
organizations depending on their goals and structure. The purpose with our study is to compare 
the process of competence development in four different organizations, a local government 
organization, a state-owned organization and two privately-owned organizations. The study is 
based on the following questions: Is mapping of competence executed and if so how is it done, 
how does the planning and implementation of competence development appear and whether the 
development of competence is evaluated and followed-up or not? The empirical material was 
gathered through four interviews, one for each organization. All the interviews were 
accomplished with employees who worked with competence development.  The result from the 
interviews was then compiled and analyzed on the basis of previous research, our theoretical 
frame of reference and our purpose. The analyses of the result have shown that dialogue and 
participation are of great importance in competence development.  The dialogue between 
employee and manager in the personal development discussion has been particularly significant 
as the basis of competence development in all organizations. Participation and commitment from 
employees have shown to be necessary in mapping of competence and the implementation of 
competence development. Furthermore, the results revealed several factors that should be taken 
into consideration throughout the competence development process. These factors are for 
example the prevailing economic situation and the choice of method in education. 
 
Keywords: competence development, competence, organization, dialogue, participation. 
 



 

Förord 
 
Vi vill först och främst tacka de organisationer och personer som tog sig tid att medverka vid en 
intervju. Vidare vill vi även tacka vår handlare Jan Karlsson som har varit ett stöd och hjälpt oss 
under hela processen. Det är med hjälp av Er som vår undersökning har varit möjlig. 
Avslutningsvis är vi övertygade om att vi kommer att ha nytta av de kunskaper och erfarenheter 
som vår studie har bidragit med.  
 
Med vänliga hälsningar 
Elin Malm och Helene Schagerlind 
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1 Inledning 
Vi lever i en föränderlig värld där vi människor hela tiden ställer nya och högre krav. Det är då 
av stor betydelse att organisationer arbetar för att följa de här nya kraven som bland annat kan 
visa sig genom nya lagar, ny teknik och förändrade arbetssätt. För att företag och organisationer 
ska klara av att bemöta dessa nya krav krävs det att de arbetar med kompetens och 
kompetensutveckling. Hansson (2005) anser att det i dagens samhälle råder en global konkurrens 
samt att det finns ett stort antal konkurrenter. Vidare menar författaren att det resulterar i en 
organisation som ständigt måste arbeta för att vara ledande. För att kunna konkurrera om 
kunderna är det av stor betydelse att organisationerna följer den ständiga utvecklingen. En 
förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig är att organisationerna har en förståelse för 
vikten av en kontinuerlig kompetensutveckling. Pfeffer (1994) menar att det som gör en 
organisation konkurrenskraftig är de faktorer som gör den unik. Därmed är kompetensutveckling 
numera en naturlig del i de flesta organisationer. Hansson (2005) menar dock att det inte längre 
räcker med att ett fåtal inom organisationen arbetar med kompetensutveckling. Det krävs istället 
att samtliga i organisationen görs delaktiga för att uppnå konkurrenskraft. 
 
Den ständiga utvecklingen bidrar till ett behov av särskilda kompetenser hos medarbetarna.  Ny 
teknik och förändrade samhällsförhållanden kan inte bidra till en konkurrenskraft om ingen har 
kunskapen att hantera dessa nya förutsättningar. Bjurklo & Kardemark (2003) menar att det är 
medarbetarna med sina erfarenheter och kompetenser som gör en organisation unik. Vidare 
menar författarna att medarbetarna är det enda som inte går att anskaffas eller kopieras. Därmed 
är det viktigt att ta vara på kompetensen som finns inom verksamheten. Hansson (2005) menar 
att det är medarbetarna som sätter gränser för vad organisationen kan uppnå. Samtidigt är det 
medarbetarnas kompetens och engagemang som får organisationen att bli framgångsrik. 
 
Beroende på organisationens mål och struktur kan arbetet med kompetens och 
kompetensutveckling se ut på olika sätt. Något som är framgångsrikt i en organisation kan vara 
mindre lämpligt i en annan. Arbete med kompetens och kompetensutveckling är nödvändigt för 
konkurrenskraftighet men det är också både tidskrävande och kostsamt. Kompetensutveckling 
består av flera processer såsom kompetenskartläggning, planering och utvärdering av 
kompetensutveckling. Vi tror att arbetet med dessa processer varierar i olika organisationer. Till 
följd av detta ville vi undersöka hur dessa processer används i en rad olika organisationer. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att jämföra kompetensutvecklingsprocessen mellan fyra olika 
organisationer. Dessa organisationer omfattas av en kommunal verksamhet, en statlig 
verksamhet samt två privata verksamheter. Vi vill vidare undersöka om deras arbete med 
kompetensutveckling skiljer sig åt samt om och i så fall hur de eventuella skillnaderna påverkar 
kompetensutvecklingen. Avsikten med undersökningen är att få svar på följande frågeställningar 
samt jämföra dem mellan de fyra olika organisationerna: 
 

- Kartläggs den nuvarande kompetensen och i så fall hur? 
- Hur planerar och går man tillväga vid kompetensutveckling för medarbetarna? 
- Följs utförd kompetensutveckling upp och utvärderas och i så fall hur går detta arbete 

till? 
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2 Tidigare forskning  
I denna del redogörs en jämförande studie mellan statlig-, kommunal- och privatförvaltning. 
Vidare presenteras  en  SOU-utredning angående kompetensutvecklingens aktuella trender.  
 
Rosengren (1985) har gjort en jämförelse mellan statlig-, kommunal- och privat förvaltning när 
det gäller organisation och deras olika styrmedel.  I undersökningen konstaterade författaren 
såväl likheter som skillnader. Rosengren poängterar att det finns och ska finnas skillnader mellan 
de olika förvaltningarna men att vi inte får glömma att det i samtliga förvaltningar är människor 
som agerar. Det finns flera anledningar till olikheterna men främst tror författaren att det beror på 
traditioner och att verksamheterna styrs av skilda ideologier. När det exempelvis kommer till 
kommunal förvaltning spelar offentlighetsprincipen stor roll, en princip de måste agera utefter, 
till skillnad från de övriga förvaltningarna. Skillnader kan därmed förklaras av att statliga och 
kommunala processer till stor del kan vara lagstiftade och reglerade i anvisningar till skillnad 
från privata processer. En diskussion som också tas upp är att skillnaderna kan vara större mellan 
organisationer av olika storlek än mellan en viss förvaltning och privata företag. Rosengren 
beskriver att de olika förvaltningarna också har olika mål. I den privata förvaltningen, som är 
helt marknadsberoende, är målet att genomföra en affärsidé med största möjliga vinst. Statlig 
verksamhet har vissa lagar och/eller instruktioner och riksdagsbeslut som uttrycks i förordningar 
som anger målen för organisationen. Service är ett grundläggande drag i svensk förvaltning som 
den statliga verksamheten alltså ska utöva. Kommunal verksamhet styrs också av lagar och dessa 
lagar består av två delar, dels den obligatoriska delen som anger mål och dels den frivilliga där 
inga mål är angivna (ibid). 
 
Utredningens (SOU 2000:115) syfte är att redogöra för de aktuella trenderna inom 
kompetensutvecklingsområdet på grund av den nya utbildningsmiljö, som uppkommit utifrån 
förändringar i samhället och på arbetsmarknaden. Fokus ligger på de förhållanden som nu råder 
och antas råda i framtidens Sverige. Statistik och marknadsundersökningar visar att 
personalutbildning och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden inte ökat i någon 
större utsträckning de senaste åren. Däremot har det skett en rad förändringar kring vilka ämnen 
som är aktuella samt vilka metoder som används. De ämnesområden som främst ökat är data och 
IT samt webbaserade utbildningar. Även studier på egen hand används i större utsträckning. 
Under andra halvåret 1999 och första halvåret 2000 sjönk enligt statistiken nivån på 
kompetensutbildningen med tre procent. Det benämns som en följd av en bristande förståelse om 
sambandet mellan kompetensutveckling, produktivitet samt lönsamhet, i kombination med 
ekonomiska resurser (ibid). Ytterligare ett skäl till den minskade nivån av 
kompetensutvecklingen är de ökade kraven på arbetsmarknaden, som leder till att medarbetare 
varken har tid eller ork med att kompetensutveckla sig. Fortsättningsvis beskrivs en rad olika 
förslag för att skapa en ökad insikt, förståelse och utrymme för kompetensutveckling. Bland 
annat nämns ett informationsmaterial för att upplysa, som bör användas som ett underlag för 
diskussioner på arbetsplatser. Vidare tas förslag upp om att utföra ett informations- och 
erfarenhetsutbyte mellan utbildningsföretag och verksamheter, som stödjer eller bedriver 
forskning inom kompetensutveckling. Det ges även förslag på informations- och 
stimulansåtgärder på arbetsplatser där insikten om betydelsen av utbildning, lärande och 
kompetensutveckling antas vara särskilt låg (ibid).  I anslutning till detta menar Greenes (2006) 
att omvärlden är i ständig förändring och att det krävs en anpassning av verksamheten till den 
globala världen. Då måste organisationer lära sig i ett högt tempo för att överleva och ligga 
steget före konkurrenterna. 
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3 Teori 
I denna del presenteras begrepp  och teorier som berör ämnet för vår studie. Nedan redogörs för 
definitioner av begrepp, kompetensplanering och strategier, kompetensidentifiering, delaktighet, 
engagemang och dialog, utvecklingssamtal, utbildning, påverkansfaktorer samt utvärdering.  
 

3.1 Begreppsdefinitioner  
Hansson (1997) menar att kompetens är ett mer omfattande begrepp än enbart kunskap. Det 
innebär dessutom de färdigheter, kontakter och attityder som krävs för att en organisation ska bli 
framgångsrik. De här åsikterna om begreppet kompetens delar även Anttila (1997). Vidare menar 
författaren även att det är en förmåga att använda de förutsättningar man har för att lösa sina 
arbetsuppgifter. Stockfelt (1988) skriver: ”Ett kompetent handlande blir det, först när 
kunskaperna är relevanta, och det finns vilja att använda dem och/eller förnya dem och tillfälle  
att göra detta” (s. 113). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1: Kompetensen skapas i samspelet mellan kunskaper, vilja, tillfälle (Stockfelt, 1988, s. 114) 
 
Granberg (2003) använder sig av Stockfelts (1988) modell när han beskriver hur kompetens 
byggs upp av de tre komponenter som ingår i modellen. Granberg (2003) menar även att alla tre 
delar krävs för att kompetens ska uppstå. Vidare menar författaren att kompetens är en kunskap 
och att kunskap fungerar som ett verktyg. Ellström (1994) i sin tur definierar kompetens som: 
”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext” (s. 21). 
 
Ellström (1994) menar att när begreppet kompetensutveckling används syftar det till en rad 
olika åtgärdssystem. Dessa åtgärdssystem delar författaren in i tre olika grupper där den första 
syftar till att rekrytera, befordra eller åstadkomma en rörlighet bland personalen för att uppnå 
kompetensutveckling. Den andra åtgärden beskriver Ellström som formell och icke-formell 
utbildning av personal. Med icke-formell utbildning syftar författaren till bland annat 
kvalitetscirklar, projektutbildning och olika former av instruktioner vid arbetsutförande. Formell 
utbildning beskriver inte Ellström ytterligare. Den tredje åtgärden handlar om olika former av 
verksamhets- eller organisationsförändringar för att underlätta nyttjandet av kompetensen (ibid). 
Även Docherty (1996) ser kompetensutveckling som ett system av åtgärder, detta för att öka 
medarbetarens eller en arbetsgrupps kompetens inom ett visst område. Det här resonemanget för 
även Ellström & Nilsson (1997) samt Axelsson (1996) och de menar att kompetensutveckling är 
åtgärder som genomförs med avsikt att öka kompetensen hos enskilda medarbetare, grupper av 
medarbetare eller samtliga i personalen.  

  Kunskaper 
 
 
             Kompetens 

                     Vilja 
 

              
 
          
                
                    Tillfälle  
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3.2 Kompetensplanering och strategier 
Anttila (1997) anser att syftet med kompetensplanering är att bestämma vilka åtgärder som krävs 
för utveckling och hur de identifierade behoven ska kunna tillgodoses på bästa möjliga vis. 
Vidare menar författaren att kvalitén på planeringen avgör hur väl man lyckas prioritera rätt 
områden och medarbetare, val av kompetensutvecklingsåtgärder samt i vilken utsträckning 
åtgärderna utvärderas. Vid planering av kompetens och kompetensutveckling tillämpas i de flesta 
organisationer någon form av modell. Det finns flera modeller för detta, Granberg (2004) 
använder sig av en modell som redovisas nedan i åtta olika steg: 

1. Identifiera utbildningsbehoven.  Det första som behöver göras är analyser av olika delar i 
organisationen, som arbetsgrupperna, befattningskraven, individuella behov eller 
organisationen i helhet. Detta görs i syfte för att ta reda på om det efterfrågas nytt 
yrkeskunnande eller om det räcker att förbättra den kompetens som redan finns. Fokus 
med analyserna är att hitta lösningar vilket grundar sig både i nuvarande problem och 
framtidens krav.  

2. Beskriv  vad som behöver läras. Viktigt är att undersöka vad det är för kompetenser som 
behöver utvecklas och exakt vilka färdigheter och kunskaper det är som efterfrågas. 
Attityder kan även vara en faktor som behöver förändras. 

3. Definiera utbildningsmål. Målen med utbildningen ska sättas i detta tredje steg. Dessa 
mål ska brytas ned i vad eleven behöver lära sig i utbildningen samt vad eleven ska kunna 
när den är genomförd. 

4. Upprätta utbildningsprogram. Tanken är att dessa program ska tillgodose 
organisationens kompetensbehov samt målen man har satt upp för lärandet. Detta ska ske 
genom ett användande av olika utbildningstekniker och lokalisering. 

5. Besluta vilka som behöver utbildning. Här ska beslutas om utbildningen ska utföras 
internt eller externt. Fördelning av ansvar mellan organisationens olika enheter och chefer 
bör också bestämmas. 

6. Genomför utbildning. Här är det viktigt att vara säker på att man använder de bästa 
metoderna för att nya förmågor, kompetensnivåer, kunskaper och attityder kan förbättras 
eller förändras. 

7. Utvärdera utbildning. Under själva utbildningen kan effektiviteten mätas. När 
utbildningen är avslutad är det även av betydelse att kontrollera vilken påverkan den hade 
på eleverna och om man uppnått målen med utbildningen. 

8. Ändra och byt ut utbildning när det behövs. Utifrån utvärderingarna ska det sedan 
beslutas om utbildningen behöver ändras och förbättras för framtida elever (ibid). 

En viktig uppgift för utbildarna nämner Forsberg m. fl. (1984) är att i ett tidigt skede förutse 
kommande utbildningsbehov precis som man ska göra ovan i steg 1. Vidare skriver författarna 
att det är viktigt att inneha kunskap om själva organisationen när utbildning ska planeras men 
även kunskap om planeringsprocessen i sig. Fortsättningsvis benämner Forsberg m. fl. 
planeringsprocesskunskaperna som kunskaper i inventering och analys av utbildningsbehov, 
målfrågor, genomförande av undervisning samt utvärdering. Dessa olika kunskaper kan skildras 
ovan i kompetensplaneringsstegen som Granberg (2004) redovisar. Bratton & Gold (2003) har 
utformat en modell för kompetensutveckling men som endast består av fyra steg. Alla dessa fyra 
steg finns med i modellen som Granberg (2004) redogör för ovan. Det första steget innebär att 
utbildningsbehov ska identifieras och målen ska specificeras. I det andra steget ska en aktivitet 



 

 5  

utformas och i det tredje steget ska samma aktivitet implementeras. Slutligen i fjärde steget ska 
aktiviteten utvärderas (Bratton  & Gold, 2003). 
 
Mintzberg (1994) menar att en strategi är en plan, en vägledning, en guide eller ett 
tillvägagångssätt inför framtiden. Det är ett sätt att nå dit man vill. Vidare menar Mintzberg att 
en strategi är ett mönster som är konstant över tid. Strategier för kompetensutveckling menar 
Ellström (1994) är en sammanfattning av de åtgärder som görs för att öka kompetensen inom 
organisationen. Vilket bland annat kan innebära utbildning, personalrörlighet och 
arbetsutvidgning. Valet av kompetensstrategi menar Hansson (2005) grundar sig i 
organisationens affärssituation och deras syn på affärsutvecklingen, vilket innebär vad 
organisationen bör, kan och vill göra. Dessutom påverkas valet av kompetensstrategi beroende 
på organisationens syn på medarbetarnas roll samt hur medarbetarna själva ser på sin roll (ibid). 
Nedan beskriver Hansson tre kompetensstrategier. Dessa varianter används sällan var och en för 
sig utan kombineras på olika sätt och en organisation kan använda sig av flera samtidigt.  
 
Forma:  Medarbetarnas roll i affärsutvecklingen påverkas av vad man uppfattar som kundernas 
krav. Marknadsstrategin bestämmer vilken kompetens som behöver utvecklas och 
kompetensutvecklingen inriktas på det som antas behövas utifrån marknadsplanen.  
 
Matcha: Den här strategin utgår ifrån att det krävs en balans mellan vad kunden kräver och vad 
medarbetaren vill och kan. Organisationens behov matchas med medarbetarnas och tvärtom. Här 
blir kompetensutvecklingen ett slags informellt kontrakt mellan chef och medarbetare. En vilja 
för kompetensutveckling skapas genom utvecklingssamtal, målstyrning samt att samtliga 
medarbetares kompetens uppmärksammas.  
 
Utmana: I den här strategin ser man medarbetarnas kompetens och engagemang som grunden för 
företagets affärsutveckling. Därmed betraktas kompetensutveckling som en betydelsefull 
investering. Arbetssättet leder till att lärandet kan påverka organisationens utveckling. 
 

3.3 Kompetensidentifiering 
Anttila (1997) menar att kartläggningens syfte är att utveckla en gemensam syn på vilken 
kompetens som behövs beroende på omvärldens krav, organisationens verksamhetsplan och 
strategier. Den här kartläggningen kan även kopplas samman med det första steget i den modell 
Granberg (2004) använder sig av vid planering av  kompetensutveckling. Dessutom har 
kartläggningen som avsikt att synliggöra vilken kompetens organisationen, avdelningen samt 
medarbetaren har gentemot dessa krav. I likhet med Anttila (1997) menar Hansson (1997) att 
kartläggning av kompetens inleds med att definiera de kompetenser organisationen anser sig ha. 
Nästa steg i kartläggningen menar Hansson är att värdera dessa kompetenser gentemot framtida 
krav och konkurrenters kompetenser. I det tredje steget formas strategier för att 
kompetensutveckla. Jansson (2004) däremot använder sig av begreppet validering som en 
identifiering, bedömning och dokumentation av människors faktiska kompetens. Validering är en 
process, i vissa fall är den kort och målinriktad i andra fall lång och övergripande. 
Valideringsprocessen ska alltid ske på individens villkor och kräver engagemang och 
ansvarstagande från individen. Vid validering menar Jansson att fokus ligger på den individuella 
utvecklingsprocessen som föreligger en kompetensutveckling. Det här arbetssättet leder till att 
man kan möta varje medarbetare där den är samt stimulera och stödja dennes utveckling mot ett 
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bestämt mål. Ansvaret i en valideringsprocess fördelas mellan medarbetaren själv och 
handledaren. Det här menar Jansson innebär att medarbetarens medvetenhet kring sin egen 
kompetens ökar. I praktiken kan validering te sig olika på grund av syftet med valideringen, 
utgångsläget samt individens målsättning. Vidare menar författaren att ett fungerande 
valideringssystem leder till att kompetenser som synliggörs även har en möjlighet att användas, 
vilket är positivt för samtliga parter. Anttila (1997) menar i anslutning till det här att vid 
synliggörandet av kompetens finns det möjligheter för berörda parter att ta ställning till om något 
behöver förändras. Dessutom menar författaren att man då kan besluta kring vad som ska 
förändras samt inom vilka områden. Anttila menar fortsättningsvis att en kartläggning av 
kompetens kräver att medarbetarna är delaktiga, för att den överhuvudtaget ska kunna 
genomföras och vara effektiv.  
 
Förändringar i såväl organisationer som i samhället i sin helhet, menar Nilsson (1999) leder till 
ökad efterfrågan att kunna styra och leda personal och deras kompetens på ett bättre samt 
effektivare vis, genom ”knowledge management”. Vidare beskriver Nilsson begreppet 
”knowledge management” som ett synliggörande av kompetensen i en organisation för att på så 
vis ha en möjlighet att styra den. Bjurklo & Kardemark (2003) för ett liknande resonemang som 
Mouritsen m.fl. (2001) när de förklarar begreppet ”knowledge management”, som aktiviteter en 
ledare använder sig av för att säkerställa kompetensskapandet i en organisation. Däremot anser 
Bjurklo & Kardemark (2003) till skillnad från Mouritsen m.fl. (2001) att det inte endast är 
ledare, utan även andra medarbetare som kan utföra aktiviteter som påverkar en medarbetares 
kompetens. I och med detta kan ”knowledge management” innefatta samtliga aktiviteter som rör 
medarbetarnas kompetens. Vidare har Bjurklo & Kardemark (2003) delat upp begreppet i tre 
grupper för att förklara det ytterligare. Den första gruppen är kompetensarkivering, som innebär 
en lagring av information kring medarbetarens kompetens, oftast då i en kompetensdatabas. Med 
hjälp av databasen synliggörs medarbetarnas kompetens, vilket resulterar i att organisationen då 
har en möjlighet att sprida och använda den kompetens som finns inom organisationen. 
Kompetensarkiveringen kan förklaras som en typ av redovisning i och med att kompetensen 
samlas in, lagras och görs tillgänglig för andra medarbetare.  
 
Den andra gruppen som ingår i begreppet ”knowledge management” benämner Bjurklo & 
Kardemark (2003) som kompetensaktivering. Det är de processer som leder till att den aktuella 
kompetensen hos medarbetarna utnyttjas och sprids. Det kan ske genom att medarbetarna 
förmedlar sin kompetens till sina kollegor eller att medarbetare använder sig av sin kompetens i 
nya situationer. Kompetensdatabasen används då som källa för att finna kompetenser som krävs i 
särskilda situationer. Bjurklo & Kardemark poängterar att kompetensarkivering tjänar ingenting 
till om den inte resulterar i en kompetensaktivering eller med andra ord kompetensanvändning. 
Den tredje gruppen som Bjurklo & Kardemark förklarar är kompetensskapande som är en 
process som sker genom interaktion mellan medarbetare. I anknytning till det här menar Nonaka 
& Takeuchi (1995) att kompetens inte konsumeras utan skapas genom interaktion mellan 
människor men även mellan organisationer. Vidare menar författarna att medarbetare, 
mellanchefer och chefer är samtliga ansvariga för kunskapsskapandet. Ingen av grupperna har 
det totala ansvaret för att skapa ny kompetens, utan skapandet sker i samspel mellan dem.  
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3.4 Delaktighet, engagemang och dialog 
Delaktighet, engagemang och dialog är tre begrepp som i många fall går in i varandra och som 
kan vara svåra att särskilja och redovisas därför här tillsammans. En möjlig synonym till dialog 
är samtal och Moberg (2000) menar att det är ett utbyte av talad information mellan två eller 
flera individer. Författaren menar även att samtal kräver kontinuerlig anpassning från samtliga 
involverade parter. Den här anpassningen sker genom att man turas om att tala och lyssna och 
ger varandra respons. Moberg menar att samtal är dynamiska och utvecklas efter hand. Detta 
synsätt stämmer väl överens med Strömqvist & Strömqvists (1989) synsätt på samtalet. 
Fortsättningsvis menar författarna att samtalet främst är ett hjälpmedel för att tala med varandra. 
De som deltar har en idé samt en vilja att påverka och förändra. Kvalitén på samtalet grundar sig 
i stor utsträckning på bland annat medverkarnas intresse för innehållet och deras vilja att ta 
hänsyn till de övrigas ställningstaganden. Strömqvist & Strömqvist menar att det inte är 
deltagarna som är i fokus utan samtalet i sig. Det här resonemanget är även någonting som kan 
kopplas samman med det Levin & Öjersson (1991) diskuterar då de menar att dialogens fokus är 
innehållet.  
 
Muntlig dialog anser Erikson (2005) bidrar till ett ömsesidigt tankeutbyte. Dialogen bidrar till en 
möjlighet att ställa frågor och ge förtydliganden, samtliga medverkande kan då även få sin åsikt 
hörd. Vidare menar Erikson att det finns ett stort behov på arbetsplatser att kunna diskutera mål 
och betydelser. Enligt Thelander (2003) är dialogen ett av de viktigaste verktygen för att uppnå 
en hållbar organisation. Dialogen menar författaren är en förutsättning för att få medarbetarna 
delaktiga och för att arbetet ska bli mer resursbesparande. Dialog mellan medarbetare eller 
mellan medarbetare och chef kan leda till att parterna kommer överens om hur arbetet ska 
utföras. Avslutningsvis menar Thelander att en god dialog innebär att det efterhand uppstår en 
ömsesidig förståelse för varandras synsätt. 
 
Hansson (1997) skriver att det finns ett flertal drivkrafter som gör att individen kan leverera 
bättre resultat. Exempel på dessa är behov av att prestera, kunna påverka och förverkliga sig 
själv. Vidare menar författaren att dessa drivkrafter bland annat varierar med ålder, erfarenheter 
och olika skeden i livet. Felet som görs är att hänsyn inte tas till att det finns flertalet åtgärder 
som kan öka en medarbetares engagemang (ibid). Fortsättningsvis menar författaren att tillfällen 
för att lära kan skapas i sättet att organisera. Det kan bland annat tas i uttryck i arbetsuppgiftens 
krav, ledningsformerna och företagskulturen. Dessa utgångspunkter kan antingen försvåra eller 
underlätta det personliga engagemanget. Ett engagemang som är nödvändigt för att nyttja och 
utveckla kompetens. Vidare menar Hansson att strategier som skapas i syfte för att 
kompetensutveckla måste innehålla delar för att skapa just engagemang. Angelöw (2006) nämner 
att han ibland träffar ledningsgrupper som nämner att de tror att arbetsplatsen skulle vara mycket 
bättre om den hade fler engagerade och ansvarstagande medarbetare. I och med detta menar 
författaren att ledningens uppgift är att skapa förutsättningar för arbetsglädje för chef och 
medarbetare. Samtidigt som det är varje individs uppgift att ansvara för sitt eget liv, glädje och 
hälsa. Vidare menar Angelöw att en grundläggande strategi för att få en välmående och 
fungerande arbetsplats är delaktighet och inflytande. Delaktighet för medarbetarna genom att 
kunna påverka samt kontrollera sin egen arbetssituation leder till en ökad arbetsglädje och då 
minskad stress. Fortsättningsvis menar Söderström (1981) i och med att han har tittat på ett 
flertal inlärningsteorier, att det som är gemensamt för samtliga är att individen måste ”känna för” 
det som ska läras. Författaren skriver att detta gäller engagemang från individen i styrningen av 
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inlärningsprocessen. Han menar även att det handlar om hur stor del det är av individens 
kapacitet som nyttjas för inlärning (ibid). 
 

3.5 Utvecklingssamtal som verktyg 
Utvecklingssamtalet är något som används i de flesta organisationer och kan vara en 
nyckelfaktor för en fungerande och utvecklande organisation. Dalin (1997) skriver att 
utvecklingssamtalet, även benämnt som medarbetarsamtal, plus-samtal och jobbsamtal, kan 
användas som ett samordnande verktyg. Viktigt är dock att klargöra vilken benämning man har 
på samtalet menar Granberg (2003), då de kan ha olika innebörd. Jönsson (2004) skriver att 
utvecklingssamtalet skiljer sig från ett vanligt samtal på så sätt att det är planerat, förberett, följer 
en bestämd mall och riktar sig till alla medarbetare. Även Ronthy-Östberg (1991) beskriver 
utvecklingssamtalet på liknande vis och menar att det handlar om medarbetarens arbetssituation 
och framtid. Författaren menar vidare att utvecklingssamtalet bidrar till en utveckling i sin 
yrkesroll och som medarbetare i grupp. Jönsson (2004) menar att ändamålet med 
utvecklingssamtalet är att det ska utföras mellan medarbetaren och den chef som kan påverka 
den dagliga verksamheten. En god relation dem emellan kan leda till förbättringar för likväl 
medarbetaren, chefen som organisationen. Författaren benämner även ett flertal huvudområden 
för utvecklingssamtalet, där en del är en dialog om fortbildning och förändrade arbetsuppgifter. 
Vidare skriver Dalin (1997) att utvecklingssamtalet som samordnande verktyg ska samordna 
organisationens behov när det kommer till: verksamhetsplaner och bemanningsplaner, krav på 
kvalifikationer för aktuella arbeten, alternativa karriärvägar och planerade utbildningar. 
Samtidigt ska utvecklingssamtalet förena organisationens mål med individens behov och detta i 
form av: mål för arbetsinsatsen, arbetsresultat, utvecklingsönskemål och utvecklingspotential. 
Utvecklingssamtalet kan därmed användas som ett verktyg för att föra samman dessa behov och 
hitta lösningar som medverkar till organisationens bästa. Granberg (2003) för ett liknande 
resonemang som ovan och menar att det vanligaste syftet med utvecklingssamtalet är att fungera 
som ett planerings- eller styrmedel, för att nå personlig- likaväl som organisatorisk utveckling. 
Detta är även ett av flera syften som Jönsson (2004) nämner som stämmer överrens med de 
organisationer han har varit verksam i. Vidare skriver Dalin (1997) menar att 
utvecklingssamtalet årligen kan fungerar som en summering av året samt en planering inför 
nästkommande år. Avslutningsvis kan det poängteras att det finns flera negativa sidor med 
utvecklingssamtal och en av dem är att de är tidskrävande. Två av fördelarna är däremot att de 
kan skapa mycket lärdomar och bidra till en gemensam förståelse för samtliga parter (ibid). 
 

3.6 Utbildning 
Utbildning benämner Hansson (1997) som en metod för överföring av kunskap och idéer från en 
person till någon eller några andra i en ordnad form. Författaren fortsätter med att utbildning 
hålls i syfte att öka kunskaper, påverka attityder och förändra perspektiv. Axelsson (1996) 
diskuterar att beslutet att antingen köpa in utbildning eller utbilda inom organisationen generellt 
påverkas av en rad olika bedömningskriterier. Vilka är följande: 

1. Kostnaderna. Vilket utbildningsalternativ blir billigast respektive dyrast att på kort och 
lång sikt och hur mycket skiljer det sig åt? 

2. Kontrollen över tillgången på utbildning. Går det att lita på att leverantören kan leverera 
när det behövs? Är leverantören beredd och kompetent att anpassa sig efter 
organisationens önskemål? 
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3. Utvecklingsproblematik. Finns det en risk att organisationen går miste om viktig 
kunskapsutveckling om personalen väljer att köpa en viss tjänst istället för att utbilda 
själva? Kan det vara tvärtom, att organisationen inte kan följa med i utvecklingstakten 
med övriga aktörer och bör därför anförtro tjänsten åt en extern leverantör (ibid)?  

Lärande skriver Hansson (1997) kan ske på olika sätt med olika hjälpmedel och metoder, såsom 
utbildning, handledning, nya arbetsredskap och projektuppdrag. Forsberg m.fl. (1984) skriver att 
föreläsningsform är bra på så sätt att den ger information till många människor och är enkel att 
administrera. Vidare berättar författarna om nackdelarna som är att föreläsarens förmåga kan 
avgöra, det är ett passivt deltagande och det är svårt att anpassa lärandet till alla. Författarna 
skriver att det då bland annat är viktigt att använda sig av varierande hjälpmedel vid utbildning. 
Forsberg m.fl. beskriver fördelarna med praktiska inslag och att eleverna då blir engagerade och 
aktiverade och tillämpningen får en verklighetsförankring. Däremot kan det vara svårt att 
konstruera och det är mycket som kan behöva förberedas. Hansson (1997) nämner också 
praktiska inslag som en bra metod för att utveckla färdigheter. Avslutningsvis menar Hansson att 
beroende på vilka delar av kompetensen som man vill förstärka och vilken målgruppen är, så 
anpassas kompetensutvecklingen därefter. 
 

3.7 Påverkansfaktorer på kompetensbehoven 
Det finns en rad olika faktorer som inverkar på organisationens kompetensbehov menar 
Axelsson (1996). Den kontexten organisationen befinner sig i påverkar behovet av kompetens 
hos medarbetarna och organisationen. Bland annat är det interna faktorer som påverkar: 
företagets uppgift och mål, kunder, typ av verksamhet, målmarknad, produktionsteknologi, 
personella och tekniska erfarenheter, resurser samt organisationsstrukturen. Dessutom beror även 
kompetensbehoven på de externa faktorerna: den ekonomiska miljön, marknadsförutsättningar, 
teknologiska miljön, det sociala systemet, arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Vidare 
poängterar Axelsson att vissa interna och externa förutsättningar kan ha en större inverkan på 
kompetensbehovet än andra. Ellström (1994) för en liknande diskussion kring att den inre och 
yttre kontexten påverkar strategierna för kompetensutveckling. Vidare menar även Ellström att 
de båda kontexterna påverkar efterfrågan av kompetenser inom organisationen. Anttila (1997) 
menar även att det är en nyckelfaktor för en effektiv kompetensförsörjning att kunna följa 
förändringar både internt och i omvärlden, samt därefter anpassa kompetenskraven. Även 
Jansson (2004) delar Anttilas (1997) åsikt och menar att de snabba förändringar som ständigt 
sker i arbetslivet genom ny teknik, nya organisationsformer, nya yrkesroller och globaliseringen, 
innebär en förändring i kompetenskraven. Liksom Anttila menar Jansson (2004) att det krävs av 
organisationen att de ständigt anpassar sig efter omvärlden och då även utvecklar medarbetarens 
kompetens. Vilket innebär ett arbete för att både bredda och höja kompetensen.  
 

3.8 Utvärdering  
Karlsson (1999) menar att anledningen till att en utvärdering görs kan variera beroende på vem 
som formulerar syftet och alltså vem som vill att utvärderingen ska genomföras. Utvärdering för 
kompetensutbildning menar Forsberg m.fl. (1984) har två huvudsyften. Det ena huvudsyftet 
handlar om att utvärdering utförs för att kontrollera resultatet. Det andra huvudsyftet är att skaffa 
sig ett beslutsunderlag som gör att man bättre kan planera och/eller genomföra förändringar när 
det gäller mål, innehåll och arbetsformer. Vidare beskriver Forsberg m.fl. att de två huvudsyftena 
kan vidareutvecklas och brytas ner i fyra olika syften. Det första av dessa fyra syften är att man 
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kan behöva utföra vissa undersökningar innan en utbildning genomförs, detta för att undersöka 
vilka förkunskaper som redan finns. Det här behöver göras för att kursdeltagarna ska kunna få ut 
så mycket av utbildningen som möjligt. Det andra syftet handlar om att kontrollera resultatet. På 
något sätt behöver man ta reda på om utbildningen har gett de erfarenheter eller färdigheter som 
var målet för utbildningen. Det tredje syftet menar Forsberg m.fl. rör utbildningens effekter. Det 
är mer sällan att dessa effekter studeras, dock är det av stor betydelse. Det handlar om 
handlingsberedskapen och handlingsutrymmet för att använda sina nya kunskaper. Det fjärde och 
sista syftet handlar om att samla in ett beslutsunderlag om hur exempelvis inlärnings- och 
undervisningsprocesser fungerat samt resultat och effekter. Detta menar författarna genomförs 
för att kunna förändra en utbildning som fungerat mindre bra. Viktigt är här att kontrollera vad 
som är förändringsbart och hur det i så fall förhåller sig till målen med utbildningen. Delar som 
inte är nämnda i syftena men som Forsberg m.fl. också nämner är att undersöka om utbildningen 
är ekonomiskt lönsam för organisationen. Det kan sammankopplas med det som beskrivs i 
utredningen (SOU 2000:115) om en bristande förståelse för sambandet mellan 
kompetensutveckling, produktivitet och lönsamhet. Även betydelsen av snabb återkoppling till 
de berörda parterna är av stor vikt för att det överhuvudtaget ska kunna vidtas några åtgärder. 
Även Granberg (2003) diskuterar att syftena med utvärdering är att kontrollera till vilken grad 
utbildningsmålen har nåtts. Vidare menar han att det som är centralt är att utvärdera individens 
prestationer, dock ska man inte glömma att även lärarens insats kan behöva utvärderas. 
Avslutningsvis i en utbildningsprocess ska utvärderingens resultat analyseras och eventuella fel 
ska spåras från hela processen för att sedan revideras (ibid). 
 

3.9 Sammanfattning 
Hansson (1997) och Anttila (1997) menar att kompetens är ett brett begrepp, som innefattar även 
färdigheter, kontakter och attityder. Enligt Stockfelt (1988) uppkommer kompetens då 
kunskaperna är relevanta, det finns en vilja att använda dem samt tillfälle att använda dem. 
Kompetensutveckling benämns av Ellström (1994)  och Docherty (1996) som olika 
åtgärdssystem. Ellström & Nilsson (1997) menar att det är åtgärder för att öka kompetensen.  
 
Syftet med kompetensplanering menar Anttila (1997) är att fastställa åtgärder som krävs för 
utveckling och hur behoven ska kunna tillgodoses på bästa sätt. Vid kompetensplanering 
används i de flesta organisationer någon slags av modell. Granberg (2004) använder sig av en 
modell som innefattar en rad olika steg, från att identifiera utbildningsbehov till att utföra 
ändringar eller byta ut utbildningar vid behov. Strategier för kompetensutveckling menar 
Ellström (1994) är en sammanfattning av åtgärder som har för avsikt att öka kompetensen.  
 
Kartläggningenssyfte menar Anttila (1997) är att utveckla en gemensam förståelse för 
kompetensen som krävs beroende på omvärldens krav, organisationens verksamhetsplan och 
strategier. Hansson (1997) delar de här åsikterna och menar att de identifierade kompetenserna 
sedan ska jämföras mot framtida krav och konkurrenters kompetenser. Jansson (2004) använder 
sig av begreppet validering då han skriver om identifiering, bedömning och dokumentation av 
kompetenser. Begreppet “knowledge management” använder sig Bjurklo & Kardemark (2003) 
av och syftar då till aktiviteter som påverkar medarbetarnas kompetens. Författarna delar upp 
“knowledge management” i tre delar, kompetensarkivering, kompetensaktivering samt 
kompetensskapande.  
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Enligt Moberg (2000) är samtalet en kontinuerlig anpassning från samtliga involverade parter. 
Strömqvist & Strömqvist (1989) menar att kvalitén på samtalet beror bland annat på   
medverkarnas intresse för innehållet. Thelander (2003) menar att dialogen är ett av de viktigaste 
verktygen för att få medarbetarna delaktiga och för att få arbetet resursbesparande. Hansson 
(1997) menar att det finns en rad drivkrafter som bidrar till att individen utför ett bättre resultat. 
Såsom behov av att prestera, kunna påverka samt förverkliga sig själv. Författaren menar även 
att det inte tas hänsyn till dessa drivkrafter fast de påverkar engagemanget hos medarbetarna. 
Delaktighet och inflytande menar Angelöw (2006) är strategier som ger välmående och hälsa hos 
medarbetarna. 
 
Utvecklingssamtalet kan enligt Dalin (1997) ha en rad olika benämningar men oberoende 
benämning används samtalen som ett samordnande verktyg. Däremot menar Granberg (2003) att 
beroende på vilken benämning samtalet har kan innebörden variera. Vidare menar författaren att 
ett vanligt syfte med utvecklingssamtalet är att planera och styra för att nå personlig- och 
organisatorisk utveckling. Dalin (1997) anser att utvecklingssamtalet kan fungera som en 
summering av tidigare års åtgärder samt en planering av nästkommande år.  
 
Utbildning har enligt Hansson (1997) som syfte att öka kunskaper, påverka attityder samt 
förändra perspektiv. Det finns en rad kriterier menar Axelsson (1996) som måste tas hänsyn till 
vid valet av att antingen köpa utbildning eller utbilda själv. Hansson (1997) menar att lärande 
kan ske genom olika hjälpmedel och metoder, såsom utbildning, handledning och nya 
arbetsredskap. Forsberg m. fl (1984) menar att det är viktigt att använda sig av varierande 
hjälpmedel. Det finns enligt Axelsson (1996) och Ellström (1994) både interna och externa 
faktorer som påverkar behovet av kompetens. Det krävs enligt Jansson (2004) och Anttila (1997) 
att organisationer anpassar sig efter förändringar som både sker inom organisationen och i 
omvärlden.  
 
Utvärderingens syfte menar Karlsson (1999) kan skifta beroende på vem som vill utföra 
utvärderingen. Forsberg m. fl (1984) menar att en av huvudsyftena är att kontrollera resultatet. 
Det andra huvudsyftet är att skaffa beslutsunderlag så man kan utföra en bättre planering och 
genomföra förändringar. Enligt Granberg (2003) är syftet med utvärderingen att kontrollera till 
vilken grad utbildningsmålen har nåtts. 
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4 Metod 
Nedan redogörs för vårt val av kvalitativ  metod som ska användas för att uppnå syftet och våra 
frågeställningar. Vidare presenteras avsnitten om hermeneutik, kvalitativ metod, urval, 
intervjuer, analysmetod, etik samt reliabilitet och validitet. Avslutningsvis förs en diskussion 
kring våra metodval.  
 

4.1 Hermeneutik 
Vi har i vår undersökning valt att utgå ifrån den hermeneutiska tolkningen. Kvale (1997) 
beskriver att syftet med den hermeneutiska tolkningen är att återge en giltig och gemensam 
förståelse av innebörden av en text, en så kallad texttolkning. Den forskningsintervju vi utgår 
ifrån är en dialog om den mänskliga livsvärlden, där samtalet ska omvandlas till texter, som i sin 
tur ska tolkas. Hermeneutiken är därmed särskilt relevant i intervjuforskning. Detta för att 
fokusera på samtalet som ligger till grund för intervjuutskrifterna som ska tolkas, samt eftersom 
kartläggningen av processen av intervjutexterna ska tolkas (ibid). Sjöström (1994) menar att 
hermeneutik handlar om att klargöra hur människor beter sig utifrån sina förutsättningar eller 
utröna betydelsen i mänskliga förhållanden och kontexter.  
 

4.2 Kvalitativ metod 
I vår studie har vi som ovan nämnt utgått ifrån en hermeneutisk tolkning, vilket enligt Kvale 
(1997) kräver en text att utgå ifrån. Det insamlade materialet och alltså den text vi utgår ifrån 
bygger på de genomförda intervjuerna. Kvalitativ forskning syftar till att förklara vad fenomenet 
innebär och handlar om (Widerberg, 2002). I samband med detta skriver Widerberg (ibid) att 
kvalitet innefattar karaktären eller egenskaperna hos någonting. Vidare skriver författaren att 
analyser och tolkningar är arbetsmetoder som används vid en kvalitativ undersökning, samt att 
det är viktigt att hitta en metod som passar med undersökningens syfte. Kvalitativ metod är det 
som passar vårt syfte bäst då vi är intresserade av hur processen kring kompetensveckling ser ut, 
samt hur det skiljer sig åt mellan de olika organisationerna. En metod inom kvalitativ forskning 
som Kvale (1997) skriver att man kan använda sig av är intervjun. Syftet med denna metod är att 
använda sig av det direkta mötet och samtalet mellan forskaren och respondenten som uppstår i 
just denna kontext (Widerberg, 2002). Den information som är av intresse för oss är den som 
kommer fram just vid dessa möten.  
 

4.3 Urval 
I och med vårt syfte var det intressant för oss att besöka relativt stora verksamheter, där vi kunde 
anta att ett arbete med kompetensutveckling var utbrett. Anledningen till detta var för att vi ville 
att intervjutillfällena skulle ge oss mycket information om verksamheternas arbete med 
kompetensutveckling. I syftet ingick det att jämföra statlig-, kommunal- samt privat verksamhet 
för att utröna om, och i så fall vilka, skillnader som fanns mellan de olika verksamheterna. 
Därför valde vi att ta kontakt med en statlig verksamhet, en kommunal verksamhet samt två 
privata verksamheter. Orsaken till att vi har inkluderat två privata verksamheter i 
undersökningen, grundar sig i våra föreställningar om att dessa i större utsträckning kan skilja sig 
åt när det gäller kompetensutveckling. Anledningen till vårt val att studera fyra verksamheter 
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grundar sig i att vi upplevde att det empiriska materialet vi skulle få fram, var tillräckligt för en 
jämförande studie dem emellan. Trost (2005) anser att ett färre antal intervjuer är att föredra och 
samtidigt nämner författaren att fyra stycken är ett bra antal. Vidare skriver författaren att 
kvaliteten ska komma i första hand och att färre antal väl genomförda intervjuer, kan resultera i 
ett bättre resultat än ett flertal mindre väl genomförda intervjuer.  
 
Respondenterna bestäms vanligtvis beroende på syfte och frågeställning i undersökningen (Dyer, 
1995). Därför tog vi kontakt med de personer inom dessa verksamheter som arbetar med 
kompetensutveckling. Antalet respondenter varierade vid intervjutillfället på de olika 
verksamheterna. Vid intervjun på den kommunala samt den statliga verksamheten var det en 
respondent, vid privat verksamhet A var det fyra respondenter och vid privat verksamhet B var 
det två respondenter. Anledningen till variationen var för att vissa verksamheter involverade alla 
som arbetar med kompetensutveckling, samtidigt som andra verksamheter involverade den som 
främst är ansvarig för kompetensutveckling eller en av flera som har likvärdiga arbetsuppgifter. 
Respondenter som väljs ut allt eftersom man finner personer som anses passa undersökningen, 
benämns som ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005). Viktigt för oss var dock att respondenten 
skulle ha kompetensutveckling som sin arbetsuppgift och vara insatta i ämnet, något vi tog i 
beaktning vid valet av respondenter. Vår första kontakt med de här personerna utfördes genom 
mejl. Trost anser att det är en passande inledande kontakt för att på så vis förbereda personen i 
fråga inför en kommande kontakt. Vidare har vi valt att anonymisera respondenterna då detta har 
efterfrågats av vissa respondenter. 
 

4.4 Intervjuer 
Som vi skrev ovan har det empiriska materialet uppkommit genom intervjuer. Vid de fyra 
intervjutillfällena har vi i samtliga situationer varit två intervjuare. Trost (2005) skriver att vara 
två intervjuare som är samspelta kan vara positivt, eftersom man då kan komplettera varandra. 
Vid två av intervjuerna var det fler än en respondent vid intervjutillfället. Dessa typer av 
intervjuer benämns som gruppintervjuer (ibid). Vidare menar författaren att gruppintervjuer är att 
föredra när respondenternas erfarenheter samt olika företeelser ska diskuteras. Detta då 
grupprocessen kan leda till att respondenterna får möjlighet att komplettera varandras svar. 
Platsen för intervjuerna var på respondentens kontor eller i något av verksamheternas 
konferensrum där vi ostört kunde samtala. Att komma till verksamheten är bra dels för att det ska 
bli smidigt för respondenten och dels för att respondenten ska känna sig trygg (ibid). Intervjuerna 
varade i 45min till 1h och 45min, de längre intervjuerna var då antal respondenter var fler. Vi 
valde att spela in våra intervjuer med hjälp av en mp3-spelare samt ha en diktafon som reserv om 
problem skulle uppstå. Den största anledningen till att vi valde detta arbetssätt grundar sig i det 
Trost skriver om att då komma ifrån att ta anteckningar och att helt kunna fokusera på 
intervjutillfället. Vi fick samtycke av alla respondenter att spela in intervjuerna, vilket var viktigt 
för oss på grund av de etiska aspekterna (se 4.6). Kvale (1997) skriver att det är mindre vanligt 
att intervjuerna analyseras direkt ifrån bandinspelningarna utan att de först skrivs ut. Vi har 
använt oss av denna metod då vi har transkriberat intervjuerna innan datan har börjat analyseras. 
 
Vid samtliga intervjuer använde vi oss av en och samma intervjuguide (se bilaga). Innan en 
intervjuguide utformas bör man läsa in sig på ämnet samt ha ett klart och tydligt syfte anser Trost 
(2005), ett tillvägagångssätt som också vi använde oss av. En intervjuguide ska vara utformad 
utefter de teman som ligger till grund för undersökningen och frågorna ska vara formulerade på 
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ett omsorgsfullt sätt för att täcka de olika temana (Kvale, 1997). Våra fyra teman var de som låg 
till grund i intervjuguiden och frågorna hade formuleras för att kunna svara på undersökningens 
syfte och frågeställningar. Vi hade planerat intervjuguiden på så vis att det fanns möjlighet för 
fria frågor. Intervjuer där teman och förslag på ett antal frågor är förberedda men som är öppen 
för en ändring av frågornas form och ordningsföljd benämner Kvale som halvstrukturerade. Vi 
valde att skicka frågorna till våra kontaktpersoner på respektive verksamhet, en till två dagar 
innan intervjutillfället. Detta gjordes på grund av att det efterfrågades på vissa verksamheter och 
vi ville sedan vara konsekventa. Kvale ger exempel på frågor som kan ställas vid ett 
intervjutillfälle. Inledande allmänna frågor kan vara ett exempel och som är användbart vid 
halvstrukturerade intervjuer. Vi valde att inleda våra intervjuer med att be respondenterna berätta 
om sin befattning och om verksamheten, information som vi sedan hade i åtanke vid den fortsatta 
intervjun. Grundläggande vid själva intervjusituationen är följsamhet av forskaren gentemot 
respondenterna, vilket kan innebära att frågorna kommer i helt annan ordning än det var tänkt 
(Trost, 2005). Detta var något vi hade i åtanke och när det inträffade att en fråga besvarades i en 
annan ordning än i vår intervjuguide lät vi det fortgå. Det här är ytterligare ett tecken på att våra 
intervjuer var halvstrukturerade. 
 

4.5 Analysmetod 
När alla intervjuer var utförda valde vi att transkribera allt som var relevant för undersökningen 
ordagrant. Det som skrivs ut är påverkat av det valda syftet för undersökningen, genom att det 
som är oväsentligt i relation till syftet inte skrivs ut (Kvale, 1997). Anledningen till vårt val att 
skriva ut intervjuer är för att vi upplever att vi då blir ytterligare insatta i materialet, vilket 
underlättar vid kommande analys. Strukturering av material till text resulterar i en överblick och 
är i sig en analys (ibid). Trost (2005) menar att fördelar med att intervjuaren och individen som 
utför analysen är en och samma person resulterar i att det blir lättare att finna detaljer som är 
väsentliga och kan kopplas samman. Då utskriften var slutförd valde vi att använda oss av en 
kombination av meningskategorisering och meningskoncentrering. Kvale (1997) skriver att 
meningskoncentrering innebär att det empiriska materialet koncentreras och att det väsentliga 
innehållet i intervjuerna återstår. Meningskategorisering i sin tur går ut på att materialet sorteras 
in i olika kategorier, exempelvis delas datan in i kategorier om ett fenomen existerar eller inte. 
De olika analysmetoderna används för att organisera texter från intervjuer, koncentrera 
andemeningar och framställa den implicita meningen från intervjuerna (ibid). Vidare har vi läst 
igenom våra utskrifter noggrant för att med hjälp av meningskoncentrering samt 
meningskategorisering få fram det väsentliga i materialet. Därefter har vi analyserat och tolkat 
materialet utifrån vårt syfte och vår teoretiska referensram. Vår studie har vissa likheter med 
komparativ metod, då vi jämför fyra olika organisationer. Syftet med komparativa studier menar 
Denk (2002) kan vara att beskriva, förklara eller förutsäga beroende på ansats. Genom 
jämförelser söks förklaringar och likheter och skillnader framkommer. Vidare upptäcks även 
relationer och mönster som sedan kan generaliseras i teorier. På så vis kan förståelse utvecklas 
genom jämförelse (ibid).  
 

4.6 Etik 
En etisk aspekt att ta hänsyn till vid hanteringen av citat menar Trost (2005) är att man kan 
”snygga till” citaten och ta bort utfyllnadsord, för att minska risken att kränka respondenterna. 
Vidare menar författaren att citaten inte får förvrängas så att betydelsen blir en annan. Vi har valt 
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att ta bort utfyllnadsord i likhet med Trost, för att inte såra våra respondenter. Fortsättningsvis 
finns det grundläggande krav för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. 
Dessa krav ska finnas som ett skydd för individen, för att individen inte ska utsättas för psykisk 
eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Det grundläggande individskyddskravet kan 
preciseras i fyra olika forskningsetiska principer vilka presenteras nedan (www.vr.se). 
 
Den första principen benämns som informationskravet och innebär att undersökningsdeltagarna 
ska vara informerade om forskningsuppgiftens syfte, att det är frivilligt att delta i 
undersökningen och att de kan avbryta när de vill (www.vr.se). Detta utfördes genom att vi först 
tog kontakt med respondenterna via mejl och frågade om de ville delta i undersökningen och 
medverka vid en intervju. I samband med denna kontakt informerades kontaktpersonen om 
undersökningens syfte, vilket även upprepades vid intervjutillfället. 
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma om sin 
medverkan (www.vr.se). Vidare har deltagarna själva rätt att bestämma på vilka villkor de 
medverkar och om de vill återta sitt samtycke, ska detta få göras utan att det medför negativa 
konsekvenser för respondenten. Genom att våra kontaktpersoner svarade oss att de ville delta i 
vår undersökning under en intervju fick vi deras samtycke. Vi fick också deras samtycke för att 
spela in intervjuerna med en mp3-spelare. De var medvetna om att deltagandet var helt frivilligt. 
Tillsammans bestämde vi sedan tid och plats för intervjun. 
 
Konfidentialitetskravet är den tredje principen, som innebär att alla deltagarna ska ges största 
möjliga konfidentialitet och att personuppgifter och annan känslig data ska förvaras på ett sätt att 
obehöriga ej kan komma åt informationen (www.vr.se). Detta är anledningen till att det endast är 
intervjuarna som får ta del av inspelningarna och utskrifterna. Enskilda personer ska ej kunna 
identifieras av utomstående i undersökningen, viktigt är alltså att vidta åtgärder som försvårar för 
utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper (ibid). Genom att anonymisera 
respondenterna och verksamheterna i uppsatsen bidrar det till att deltagarna får konfidentialitet.  
 
Den sista av de fyra principerna benämns som nyttjandekravet och det handlar om att uppgifterna 
som har samlats in av forskaren endast får användas till forskningsändamål (www.vr.se). Det 
empiriska material vi har fått fram genom intervjuerna ska endast användas till uppsatsen och när 
den är sammanställd ska allt underlag förstöras. Det sker genom att filer från inspelningarna 
raderas och utskrifter av intervjuer förstörs. 
 

4.7 Reliabilitet och validitet 
Trost (2005) skriver att validitet och reliabilitet är begrepp som är mer vanliga vid kvantitativa 
undersökningar. För att visa undersökningens tillförlitlighet och giltighet har vi ändå valt att ta 
med och förklara dessa begrepp. Reliabilitet, eller tillförlitlighet som det också kan kallas, 
innebär att en undersökning ska vara stabil och inte visa ett annat resultat vid en senare tidpunkt 
(ibid). Det innebär att en intervjuare ska se till att situationerna är densamma för alla och att 
frågorna ska ställas på samma sätt. Vår avsikt var att höja reliabiliteten genom att skicka ut 
intervjufrågorna till alla verksamheter en till två dagar innan, så att de har samma förutsättningar 
för att förbereda sig. Vi har haft samma intervjuguide vid alla intervjuer och har utfört 
intervjuerna på respondenternas arbetsplats, vilket resulterar i standardiseringsförfaranden som 
ska öka tillförlitligheten.  
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Trost (2005) menar att validitet innebär att man verkligen undersöker det som är avsett att 
undersöka. Våra frågeställningar har grundligt kontrollerats gentemot vårt syfte för att få en hög 
validitet. Intervjuguiden arbetades fram genom att fortlöpande jämföras med syftet och 
frågeställningarna. Intervjuguiden resulterar även i att man under intervjuerna håller sig till det 
ämne man har som avsikt att undersöka. Validitet menar Trost grundar sig i om instrumentet, 
eller som i vårt fall, frågan undersöker det som den är avsedd att undersöka. Vår avsikt var att 
stärka validiteten genom att vi har utgått från en intervjuguide, som är utformad och indelad i de 
teman som grundar sig i våra frågeställningar till vårt syfte.  
 

4.8 Metoddiskussion 
Kvalitativ metod ansåg vi krävdes då vi ville få en djupare förståelse för verksamhetens arbete 
om kompetensutveckling. Vidare för att få ut så detaljerad information som möjligt kring 
kompetensutvecklingen var intervjuer den bäst lämpade metoden (Trost, 2005). Däremot är vi 
medvetna om att variationen av antal respondenter vid intervjutillfällena kan ha påverkat det 
empiriska materialet. En person kan till exempel ha svårt att minnas all väsentlig information 
samtidigt som flera personer kan komplettera varandra och risken minskar att information glöms 
bort. Samtidigt kan det vara svårt att genomföra en intervju med flera personer samtidigt, 
eftersom alla kanske inte kommer till tals. Det som var av intresse för oss var däremot att få svar 
på våra frågor. Det anser vi att vi fick vid samtliga intervjutillfällen trots att inte alla uttryckte sig 
lika mycket i intervjuerna där det var flera respondenter. Intervjuer som hålls på arbetsplatsen 
kan i vissa fall upplevas som negativa då respondenterna inte kan slappna av, bli distraherade 
eller inte kunna lägga jobbet åt sidan (ibid). Vi upplevde dock inte att detta förekom i någon 
större utsträckning, utan att valet av plats upplevdes som positivt då det blev smidigt för 
respondenterna samt att de kände sig trygga i sin arbetsmiljö. Det finns risk att respondenter kan 
uppleva inspelningar av intervjuer som obekväma och bidra till nervositet. Det var däremot inget 
vi upplevde under intervjutillfällena. Inspelningarna bidrog till ett hjälpmedel för oss i 
intervjusituationen, då vi kunde koncentrera oss på att föra intervjun och ha möjlighet att ställa 
relevanta följdfrågor. Ytterligare en fördel är möjligheten att lyssna flera gånger på intervjun 
vilket underlättar för oss vid utskrift och analys. 
 
Vi är medvetna om att de olika verksamheterna som ingår i vår undersökning har olika 
förutsättningar. Det var ett medvetet val från vår sida att välja verksamheter utifrån de olika 
sektorerna eftersom vi trodde att de olika förutsättningarna skulle skildras i arbetet med 
kompetensutveckling. Vårt val av respondenter är även det medvetet då vi ville intervjua de 
personer som är insatta och arbetar med kompetensutveckling. Som tidigare nämnts valde vi att 
skicka ut intervjuguiden i förväg till samtliga respondenter. Beroende på om respondenterna har 
läst och förberett sig för intervjuerna kan det påverka reliabiliteten. I och med att vi har valt 
halvstrukturerade intervjuer som ger utrymme för fria frågor bidrar det till att reliabiliteten kan 
försämras, då standardiseringen av intervjuerna kan rubbas. Det väsentliga för oss var dock att 
intervjufrågorna i den mån det behövdes anpassades till den aktuella verksamheten och att 
intervjuerna fungerade smidigt. Det ökar även validiteten att vi har viss erfarenhet från intervjuer 
samt att vi var inlästa på kompetensutvecklingsämnet. Vårt tillvägagångssätt vid 
meningskategorisering och meningskoncentrering kan vi nu i efterhand anse skulle göras 
grundligare. Då detta var utfört hade vi fortfarande för mycket text att arbeta med. Därmed ledde 
det till att vi fick utföra denna process ytterligare en gång. Fördelen med detta dubbla arbete 



 

 17  

anser vi däremot är att relevant fakta inte gick förlorad. Fortsättningsvis för att förstå och få en 
insikt i vårt resultat valde vi i analysen att kombinera den valda teoretiska referensramen med 
vårt empiriska material.  
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5 Resultat 
Resultatet som redovisas nedan är indelat i ett flertal teman som grundar sig i vår intervjuguide 
(se bilaga 1). Resultatet har framkommit av intervjuerna på de fyra medverkande 
verksamheterna. Vid den kommunala verksamheten medverkade en respondent vid 
intervjutillfället  och hos den statliga verksamheten medverkade även där en respondent. De 
båda privata verksamheterna som deltog i undersökningen, benämns som privat verksamhet A 
och privat verksamhet B. Vid privat verksamhet A medverkade fyra respondenter vid intervjun 
och vid privat verksamhet B medverkade två respondenter. 
 

5.1 Synliggörande av kompetens 
Respondenten berättar att kommunen som helhet inte har några särskilda system för 
kompetenskartläggning. Det man däremot har genomfört på kommunen är att man under en 
period samlade alla ledningsgrupper för att intensivt diskutera kompetens. 
 

”Utifrån hur ser er kompetens ut för tillfället, vilka behov har ni framåt, vad kommer ni behöva 
fylla på med de närmaste åren, vilken kompetens är lätt eller svår för er att identifiera och 
rekrytera?” 

 
Information som kom fram under dessa diskussioner samlades ihop för att få en helhetsbild. 
Planen är att denna information ska bli en strategisk kompetensförsörjningsplan som 
representerar helheten. Respondenten har inte vågat fastställa att de ska ha ett system för att 
kartlägga kompetens inom den närmsta framtiden. Däremot vill denne bestämma att de ska 
arbeta med kompetens på ett medvetet sätt för att löpande inventera behov. 
 
Respondenten på den statliga verksamheten berättar att de arbetar på lite olika sätt med att 
kartlägga kompetens.  
 

”Vi har ett system som heter X, där alla inom hela X loggar sina behörigheter, kompetenser och  
skattar sig själv.” 

 
Respondenten menar att det är upp till varje medarbetare att välja vad man lägger in i systemet. 
Information som kommer in i detta system är ofta de kompetenser och utbildningar som tas upp i 
diskussion under utvecklingssamtalet. Respondenten säger att systemet kan användas för att söka 
efter speciella kompetenser men att det kanske inte används just på dennes arbetsplats, då man 
vet vilka kompetenser ens medarbetare besitter.  
 
Ett annat sätt som den statliga verksamheten använder sig av när de kartlägger kompetensen är 
att de lämnar ut en enkät i slutet av året som alla medarbetare fyller i. I enkäten ska man skatta 
sig själv på en skala på en rad olika områden som handlar om verksamhetens alla tekniska 
system, regelverk samt olika metoder de använder sig av.  
 

”Det vanligaste är väl att man undervärderar sig själv. Ja, när det gäller skattning på olika 
variabler så har vi till och med gått ut och sagt: tänk lite amerikanskt, annars kommer ni hamna 
för lågt när man skattar sig själv. Ja, jag är nog inte så bra på det här. Så på vissa slog det 
igenom på andra hållet givetvis, vi är ju så himla olika.” 
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Denna information sammanställs och sedan görs det statiska analyser som ligger till grund för 
nästa års kompetenssäkring. Respondenten sammanfattar med att säga att enkäten har tre syften. 
Det första syftet är att ge verksamheten idéer om eventuella insatser nästkommande år, det andra 
syftet är att utvärdera det som utfördes föregående år. Det tredje och sista syftet är att individen 
ska hålla igång och reflektera över sin egen kompetens. 
 
Respondenterna vid privat verksamhet A menar att kompetens ofta kan definieras som ett 
certifikat eller en utbildning medarbetaren i fråga har. Därmed arbetar respondenterna med att få 
medarbetarna medvetna om att kompetens även kan innebära en personlig egenskap eller att man 
lär sig mer av sin befattning.  Respondenterna berättar att en stor planering av samtliga 
avdelningar och dess kompetens sker en gång varje år. Då går avdelningschefen igenom vad för 
kompetens som finns, vilken kompetens som kommer att försvinna samt vilken kompetens som 
kommer att behövas framöver. En kartläggning av hela kompetensen menar respondenterna 
behövs för att man ska kunna styra verksamheten. Respondenterna berättar sedan att själva 
kartläggningen av kompetensen uppkommer till stor del i det personliga utvecklingssamtalet, 
även kallat PU-samtalet. Respondenterna på privat verksamhet A berättar att det är många olika 
kompetenser som kartläggs.  
 

”Det som är lättast att kartlägga såklart är ju vad man har på pappret. Alla kurser som man går, 
så man ser att man har den här kompetensen. […] Det är ju alltid lättare med de påtagliga.” 

 
Privat verksamhet A har precis infört ett nytt affärssystem som täcker samtliga delar kring 
personalfrågor. Tanken är att alla kompetenser och all kompetensutveckling som är kartlagt i det 
gamla systemet nu ska föras in i det nya. Respondenterna på privat verksamhet A beskriver att 
arbetet med kartläggningen inleds genom att man först definierar vilka kompetenser som krävs i 
de olika befattningarna och därefter kartläggs medarbetarnas kompetenser. Utifrån detta kan man 
utläsa om det uppstår ett gap där emellan. Respondenterna berättar vidare att det finns en mängd 
medarbetare som arbetat väldigt många år inom verksamheten där deras kompetens inte finns 
dokumenterad. I situationer då det uppstår ovanliga problem menar respondenterna på privat 
verksamhet A att det är viktigt att man använder sig av affärssystemet för att dokumentera 
problem och även hur man åtgärdar dessa. Exempelvis var det bara Kalle som var med den 
gången 1975 då en maskin krånglade och alla som har börjat arbeta efteråt har aldrig varit med 
om det problemet.  
 

”Därför tror jag att det är viktigt när man gör kartläggning att medarbetarna är med där i det 
arbetet. Så de andra inte sitter vid sitt skrivbord och gör detta. Medarbetarna måste vara med i 
arbetet och kartlägga kompetensen och vad som fordras i den befattningen.” 

 
Respondenterna vid privat verksamhet B beskriver att då en utbildning är utförd ska det 
dokumenteras av personaladministratören. För den här dokumentationen använder sig privat 
verksamhet B av ett personalsystem och till detta system har de även köpt till en modul, en så 
kallad kompetensmodul. I denna modul listas alla utförda kurstillfällen för samtliga medarbetare, 
så att man lätt kan få fram vem som har utfört vilken utbildning. Vidare menar de att de haft den 
här kompetensmodulen ett bra tag men de har inte haft tid att börja använda den förrän nu. 
Respondenterna berättar även att det är meningen att samtliga kompetenser ska kartläggas i 
systemet, men att de inte har kommit så långt än. Vidare diskuteras det kring vilka kompetenser 
som är svåra att kartlägga. 
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”Ja, det är väl den sociala kompetensen då, hur styrker man den? Det är ju rätt så subjektivt hur 
du upplever hur en person är i sin sociala kompetens. Det spelar ju ingen roll vilken kurs man 
gått, man blir inte mer social kompetent för det.” 

 
Utöver den sociala kompetensen menar respondenterna att det inte finns några andra särskilda 
kompetenser som är svåra att kartlägga. 
 

5.2 Planering av kompetensutveckling 
Respondenten på kommunen berättar att de oftast på den nivån som denne är verksam på arbetar 
med kompetensutveckling på kort sikt. Den långsiktiga planeringen av kompetensutvecklingen 
planeras istället på central nivå. Vidare beskriver respondenten medarbetarnas chans till att 
påverka sin kompetensutveckling och att det kan göras genom medarbetarsamtalet. Då diskuterar 
chef och medarbetare om medarbetaren har den kompetens som krävs och om inte, vad det är 
som behöver kompletteras. Respondenten berättar att man är ute efter en delaktighet hos 
medarbetaren och att man strävar efter en dialog parterna emellan.  
 
Respondenten på kommunen berättar att all kompetensutveckling inte bestäms på central nivå 
utan att det finns specifika behov ute i förvaltningarna som de då driver själva. Behov och 
kompetenser som ofta är återkommande kan lösas genom att medarbetarna har tillgång till en 
kurskatalog, där man fortlöpande kan gå in och anmäla sig till olika kurser. Vidare berättar 
respondenten att det är vanligt att planera föreläsningar för kortare utbildningar. Samtidigt som 
när det gäller utbildning i mer långsiktig form är det viktigt att det är mer processinriktat. 
Speciella beteenden eller idéer kanske prövas i verksamheten för att sedan diskutera resultatet i 
ett utbildningsforum. Vidare diskuteras budgeten för kompetensutveckling av respondenterna.  
 

”… varje förvaltning och bolag, kan man ju säga så som det är idag, så väljer de själva hur 
mycket pengar de vill avsätta för kompetensutveckling.” 

 
Respondenten berättar att vid lågkonjunktur så granskas utbildningsbehov mycket tuffare än vid 
högkonjunktur. I lågkonjunktur menar respondenten att man letar efter vad det finns för 
kompetensutveckling som inte kostar så mycket pengar. 
 
Respondenten på den statliga verksamheten delar på ansvaret för de 40 medarbetare som arbetar 
på verksamheten med en kollega. Respondenten fortsätter med att berätta att han/hon och 
arbetskollega inte tänker särskilt långsiktigt när det gäller kompetensutveckling. Om det är någon 
som tänker mer långsiktigt så är det i så fall deras chef nämner respondenten. 
Utvecklingssamtalet nämns som ett verktyg vid kompetensutveckling. Detta samtal är något som 
de har en gång om året med sina medarbetare. Diskussioner som förs vid detta möte handlar om 
kompetenssäkring och hur trygg man känner sig i sin yrkesroll, vad man behöver förbättra i sin 
yrkesroll och så vidare. Det är vid detta tillfälle som medarbetarna önskar utbildningar och alltså 
här arbetet med kompetensutveckling startar. Det är efter detta möte där en medarbetare har 
önskat utbildning som det undersöks om det finns ett behov av den kompetensen på 
verksamheten. Vid lågkonjunktur menar respondenten att dessa behov kan förändras, att 
inriktningen på kompetensutvecklingen kan ändras samt att det sker en hårdare granskning av 
behovet.  
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Tidigare nämnt är att den statliga verksamheten arbetar med kompetenssäkring. Respondenten 
berättar att detta arbete är mycket omfattande och något som alltid prioriteras. Inför varje år finns 
det en utarbetad kompetenssäkringsplan som grundar sig i enkäterna som kartlagt kompetenserna 
inom verksamheten. Det finns uppsatta lagkrav som verksamheten måste leva upp till när de 
testar och uppdaterar medarbetarnas kompetens. Vidare berättar respondenten att man på den 
statliga verksamheten arbetar med kompetensutveckling för att vara konkurrenskraftig genom att 
göra sig oumbärlig för kunden. En nyckelfaktor som de har identifierat är att de ska kunna 
leverera mer än bara den huvudsakliga tjänsten de utför. 
 
Respondenterna vid privat verksamhet A beskriver att det är vid PU-samtalen som arbetet med 
kompetensutveckling inleds. Det är även då det framkommer eventuella luckor i kompetensen 
och då definieras vilken kompetens som behövs utvecklas för att kompetensluckorna ska 
försvinna.  
 

”Generellt om man tittar på de här PU-samtalen vi har, så får man då definiera vad man behöver 
utveckla för något, mitt personliga utvecklingssamtal. Det är ju min kompetensutveckling, min 
personliga plan.” 

 
Respondenterna menar att PU-samtalet är oerhört viktigt, eftersom det är då resonemanget kring 
kompetensutveckling inleds. I och med PU-samtalen menar respondenterna att man redan i tidigt 
skede kan planera utbildningar. Respondenterna berättar vidare att medarbetarna i och med PU-
samtalet kan ha vissa önskemål kring kompetensutveckling, men att det ska vara behovsanpassat 
för att det ska godkännas. Tanken med det nya affärssystemet som privat verksamhet A har är att 
medarbetarna själva ska kunna logga in i systemet och anmäla sig till en viss kurs. Därefter ska 
chefen gå in i systemet och acceptera önskemålet om det är relevant för medarbetarens 
befattning. Vidare menar respondenterna att en kortsiktig kompetensutveckling skulle kunna 
vara valet av en enklare utbildning. Valet av en enklare utbildning görs då bara för att 
utbildningen går fortare att utföra. Istället hade en treårig högskoleutbildning kanske i vissa 
situationer varit ett bättre val. Däremot betonar respondenterna att deras roll som 
kompetensförsörjare är att tänka långsiktigt och försöka dra in olika aspekter. I vissa situationer 
menar dock respondenterna att det krävs att man finner en ersättare omgående och då finns det 
inte tid att vara långsiktig. Men respondenterna menar att man måste ha en plan för sin 
verksamhet.  
 

”Man försöker hela tiden få in det långsiktiga i rekrytering, kompetenskartläggning och 
kompetensutveckling. Det är det som blir vårat jobb att få in långsiktigheten och helhetsbilden.”  

 
Respondenterna på privat verksamhet A berättar att verksamheten har en modell för hur de ska 
bli långsiktiga i rekrytering och kompetensutveckling. Den visar när en rad olika aktiviteter ska 
äga rum. Fortsättningsvis menar respondenterna att kortsiktiga mål som de arbetar med, bland 
annat kan vara att chef och medarbetare ska besitta rätt kompetens. Fortsättningsvis beskriver 
respondenterna på privat verksamhet A att det i en lågkonjunktur sker en hårdare prioritering av 
kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen omfattar då endast det som är nödvändigt, det 
som exempelvis leder till en säkerhet för medarbetarna. I samtliga lägen berättar respondenterna 
att man strävar efter att finna en mer kostnadseffektiv lösning. För att vara konkurrenskraftig 
berättar respondenterna att det krävs att verksamheten ständigt arbetar med kvalitén på 
produkten. Vikten av att få samtliga medarbetare att förstå vad som inverkar på verksamhetens 
konkurrenskraft och vad varje enskild medarbetare behöver tänka på betonas av respondenterna.  
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”Det är också ett sätt för att kompetenshöja och få med det här med helhetstänket. Få alla att 
förstå vad det är de jobbar med och vad det är vi måste i tuffa tider, som det nu är, tänka på för 
att bli konkurrenskraftiga.” 

 
När det gäller planeringen av kompetensutvecklingen menar respondenterna vid privat 
verksamhet B att det främst sker från år till år. Det är sedan medarbetarsamtalen som ligger till 
grund för arbetet med kompetensutvecklingen. En gång per år utförs medarbetarsamtal mellan 
chef och medarbetare. Då sker en dialog mellan chefen och medarbetaren kring vad just denne 
behöver för kompetenser. Medarbetaren kan i och med medarbetarsamtalet önska särskilda 
utbildningar. Det fastställs även under medarbetarsamtalen någon typ av tidsram och när en 
eventuell kompetensutveckling ska äga rum. Men det kan även ske förfrågningar under årets 
gång och inte alltid i samband med medarbetarsamtalen. Vidare menar respondenterna att 
kompetensutvecklingen förändras på många sätt i och med en konjunkturförändring. Den 
lågkonjunktur som är aktuell just nu innebär att privat verksamhet B inte får köpa in några 
utbildningar om det inte är absolut nödvändigt. 
 

5.3 Genomförande av kompetensutveckling 
Respondenten berättar att kommunen både köper in och utbildar i egen regi. Beroende på vilket 
alternativ man väljer kan utbildningens syfte påverka. Om det är till fördel att utbildningsledaren 
är insatt i verksamheten är det bättre att välja någon internt. Vill man däremot ha någon som 
ifrågasätter och inte behöver ta hänsyn till verksamheten kan det vara en fördel att välja en extern 
utbildare. Eftersom det är en stor verksamhet så finns ofta kompetensen inom verksamheten och 
grundinställningen är att man försöker utbilda själva. Det ska finnas moment som passar alla 
olika lärstilar. 
 

”Ja, där försöker vi att blanda där med, precis som man säger i skolan att man blandar olika 
media. Läsa, agera, reflektera alltså hela tiden. Så försöker man ju när man lägger upp en 
utbildning. ” 

 
Vidare berättar respondenten på kommunen att de också medverkar i ett nätverk tillsammans 
med andra stora verksamheter i kommunen, som ska resultera i ett lärande för samtliga. Den här 
samverkan går ut på att sätta ihop grupper som tillsammans jobbar med utveckling av sig själva 
som ledare. Fortsättningsvis berättar respondenten att när det är lågkonjunktur som nu blir det att 
många drar in på just kompetensutveckling. Respondenten nämner dock att man vill satsa på 
kompetensutveckling i lågkonjunktur för att man oftast tjänar på det. Respondenten menar att det 
i lågkonjunktur ställs högre krav på vissa förvaltningar i kommunen och att de kanske måste 
utbilda ännu mer folk. Kommunen är en serviceverksamhet som måste matcha sin 
kompetensutveckling mot omvärlden. Detta kan betyda att kommunen måste rusta verksamheten 
för lågkonjunktur och göra de besparingar som krävs i och med detta. Ett exempel på en 
kostnadseffektiv kompetensutveckling som respondenten ger, är att två medarbetare inom 
kommunen som arbetar på två olika äldreboende skulle kunna byta arbetsplats för en vecka. 
Detta skulle sedan bidra till att man tar med sig nya erfarenheter hem till sin vanliga arbetsplats 
och delger det till sina kollegor. 
 
Den statliga verksamheten använder sig främst av interna kurser då verksamheten är så pass stor 
att det finns centrala avdelningar och stödfunktioner som tar fram utbildningar. Det kan inträffa 
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att man får gå en extern utbildning, vilket då kan bli dyrare. Medarbetaren kan även önska kurser 
och respondenten eller dennes kollega beslutar om den är aktuell och om det accepteras. 
Utbildningsutbudet kan bland annat grunda sig i händelser som har inträffat någonstans i världen 
som medarbetarna nu ska utbildas i för att i framtiden undvika liknande händelser.  
 

”Det vanligaste är nog genomgångar i lektionssal, när det gäller ny teknik och nya moment så är 
det så.” 

 
Mycket av kompetenssäkringen och kompetensutvecklingen tränas också i praktiska moment då 
respondenten anser att det krävs för att man ska kunna hantera situationen om den skulle inträffa 
i framtiden. Vidare berättar respondenten att det dagligen sker ett utbyte av erfarenheter vid 
genomgångar som sker i samband med skiftbyte. Vid lågkonjunktur menar respondenten på den 
statliga verksamheten att kunderna får mindre inkomster vilket leder till att de har mindre pengar 
att betala verksamheten med. Detta leder till att kompetensutvecklingen kan påverkas på så sätt 
att man ändrar inriktning. Fokus ligger då på enklare utbildningar som kostar mindre pengar. 
Samtidigt berättar respondenten att den tid som blir över kan utnyttjas genom att den läggs på 
just kompetensutveckling. 
 
Då det uppstår ett kompetensbehov så försöker man på privat verksamhet A att välja det mest 
kostnadseffektiva sättet för att nå den kunskapen.  
 

”Jag skulle vilja säga såhär att kan jag lära mig det av min kollega, så får jag inte åka till 
Stockholm på en veckas kurs. Utan då får jag lära mig av min kollega och finns det någon 
internt på X som kan, så det är den vägen man får gå.”  

 
Om det inte är möjligt diskuterar man vidare om någon inom koncernen kan komma till 
verksamheten. Slutligen finns även alternativet att använda sig av en extern leverantör. 
Respondenterna menar att man bör väga kostnader mot tid. Vidare menar respondenterna på 
privat verksamhet A att man kan ta hänsyn till den enskilde medarbetarens behov när det gäller 
val av utbildningssätt. Om en medarbetare upplever det oerhört jobbigt att ”sitta i skolbänken”, 
så försöker man hitta alternativa lösningar. Samtidigt menar respondenterna att 
kompetensutveckling inte endast behöver vara en lärande utbildning utan kan vara av annan 
erfarenhet. Respondenterna på privat verksamhet A berättar att det finns ett digert program av 
aktiviteter för att uppnå kort- och långsiktiga mål, som exempelvis PU-samtal. Varje 
medarbetare inom verksamheten har vid detta tillfälle fått en individuell plan för hur den ska 
kunna bredda sin kompetens. Respondenterna berättar vidare att de i vissa situationer har haft 
mindre att göra och då utfört utbildningar och liknande för att utnyttja den tiden maximalt. 
Respondenterna nämner också att ett byte av en tjänst inom verksamheten leder till en 
kompetensutveckling i sig, som samtidigt även gör dem konkurrenskraftiga och 
kostnadseffektiva.  
 

”De har ju med sig erfarenhet ifrån där de kommer. Det är ju också oerhört kompetenshöjande 
med intern rörlighet, oavsett åt vilket håll. Både för företaget och individen.” 

 
Konjunkturförändringar menar respondenterna på privat verksamhet A inte minskar behovet av 
kompetensutveckling. Snarare anser respondenterna att det tvärtom kanske bidrar till att man i en 
lågkonjunktur som i dagsläget måste lära sig ännu mer. I och med detta ställs det högre krav på 
samtliga befattningar, man ska vara mer flexibel, kunna täcka upp för kollegor och bredda sin 
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kompetens. När man kommer till själva processen kring kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, menar respondenterna på privat verksamhet A att det är flera faktorer som 
påverkar. Dessa faktorer kan bland annat vara omvärlden, ny teknik, organisationsförändringar 
samt organisationens mål. I och med det kan det uppstå ett glapp på kompetens vid införandet av 
exempelvis ny teknik, då krävs det en diskussion kring hur det ska lösas.  
 
På privat verksamhet B berättar respondenterna att man oftast köper in sina utbildningar. Främst 
från ett lokalt företag som dessutom ägs av företagarna i trakten.  
 

”Fördelen med dem är ju också att har man bara en liten grupp så kan de egentligen starta upp 
vilken utbildning som helst, när som helst i tiden. Så de är väldigt flexibla.” 

 
Vidare nämner respondenterna på privat verksamhet B att det är cheferna ute på avdelningarna 
som tar utbildningskostnaderna på deras budget. Beslutet om en utbildning är nödvändig och 
vilka kompetenser som det bör satsas på avgörs av cheferna. I dagens lågkonjunktur förs det en 
ständig diskussion kring hur viktig utbildningen egentligen är och om den är nödvändig för att en 
medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
 

”… det är hela tiden den bedömningen som görs, är det jätteviktigt att vi gör den just nu eller 
kan vi vänta med den? [...] Den ska anses vara viktig för verksamheten.” 

 
Inriktning på utbildningar menar respondenterna dock inte skiljer sig vid lågkonjunktur, utan att 
det handlar mer om att de ska vara väldigt viktiga för att de ska få utföras. 
 

5.4 Uppföljning och utvärdering 
Respondenten berättar att när man på kommunen genomfört ett utbildningsprogram eller andra 
mindre utbildningar så följer de upp och utvärderar utbildningen. En anledning till att 
utvärderingarna görs är för att  individerna i de politiska forumen vill ha återknytning på 
utbildningarna. Vid vissa större utbildningsprogram kan utbildningen till och med utvärderas 
redan halvvägs, för att se om det är något som behöver förändras under utbildningens gång. 
Kommunen arbetar med utvärderingar i form av webbaserade enkäter och den som granskar 
utvärderingen är den som är programansvarig för just den specifika utbildningen. Respondenten 
beskriver vidare att vissa utbildningsprogram är ganska styrda och trots utvärderingar görs det 
inte några radikala förändringar om det inte är så att utbildningstillfället blivit helt förkastat.  
 
Respondenten på den statliga verksamheten berättar att alla kurser utvärderas efteråt. Den 
vanligaste formen för dessa utvärderingar är webbaserade. Den enkät som nämndes i samband 
med kartläggning av kompetenser är också ett sätt att utvärdera nya kunskaper som intagits i 
samband med utbildning. Vid eventuella dåliga resultat vid en utvärdering så kan en utbildning 
ändras direkt berättar respondenten. Däremot så har inte några utvärderingar genomförts på deras 
nuvarande kartläggningssystem. 
 
Utvärdering av kompetenskartläggningsprocessen och kompetensutvecklingsprocessen utförs 
flera gånger per år på privat verksamhet A. Respondenterna berättar att de har utsedda interna 
revisorer som kommer till verksamheten och utvärderar processerna. Dessutom använder sig 
verksamheten av externa revisorer två gånger om året.  
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”Jag tror vi har valt att granska oss hårdare än vad som krävs, för att vi tycker det är ett bra sätt 
att utvärdera om man följer processerna som man sagt.” 

 
Respondenterna beskriver att då en kurs eller en lärande aktivitet utförts så utvärderar 
medarbetaren den på nästkommande PU-samtal tillsammans med sin chef.  
 

”Där går man också igenom vad det är som har hänt det senaste året. Vad har du genomfört? 
[…] De här kompetenshöjande åtgärderna så att säga. […] Kan jag uppdatera det nu? Så gör 
man det tillsammans. ” 
 

Respondenterna på privat verksamhet A förklarar att det är viktigt att belysa om medarbetaren 
verkligen har kompetensen att exempelvis köra truck. Det är inte kursen som är kompetensen 
utan vad medarbetaren har lärt sig. Vidare nämner respondenterna att om det skulle uppstå att en 
kund inte är nöjd med produkten av någon anledning. Då söker man efter problemet genom hela 
processen och funderar kring om det är någon del i processen som behöver utvecklas. 
Respondenterna menar att det exempelvis kan vara en kompetens som behövs hos samtliga 
medarbetare för att problemet inte ska uppstå igen. 
 

5.5 Förbättringsåtgärder 
Respondenten på den kommunala verksamheten berättar att tanken med ett 
kompetenskartläggningssystem är attraktiv och något som efterfrågas av chefer. Respondenten 
nämner att de är i det stadiet där de tittar på system som skulle kunna fungera för hela 
verksamheten. Denne beskriver att ett kartläggningssystem är något de måste närma sig stegvis, 
då det är många medarbetare inom verksamheten. Vidare menar respondenten att det är mycket 
kompetens som ska kartläggas i ett sådant system, samt att det ständigt måste uppdateras för att 
information inte ska vara inaktuell. Det verksamheten eventuellt kommer att införa är att lyfta 
fram vissa kompetenser som nyckelkompetenser och kartlägga just dessa. Till viss del menar 
respondenten att man gjort så när det gäller språk och att det då skulle vara en nyckelkompetens.  
 

”Att det i något sammanhang uppstod en situation där vi hade att göra med en invånare som inte 
kunde svenska och bara hjälplig engelska. Då kände man till att det på en annan förvaltning 
fanns en person som hade detta som sitt grundspråk och så kunde man kalla in denna 
kompetens.” 

 
Respondenten på den kommunala verksamheten fortsätter att berätta att det är ett långsiktigt 
perspektiv som efterfrågas. Vidare berättar denne att det alltid kommer att finnas kortsiktiga 
behov som man inte kan förutse. 
 

”Det kan ju vara till exempel på X-förvaltningen som är väldigt styrd av lagar och sånt, det kan 
ju vara att helt plötsligt kan det ju komma en ny lag. Då måste man ju förhålla sig till den, då 
kan man ju inte säga: nej, nej, nej, det är inte det vi prioriterar.” 

 
En tanke i framtiden är också att kommunen ska bli duktigare på att tydligare koppla 
kompetenskrav till olika uppdrag och befattningar. Detta ska i sin tur bidra till att medarbetare 
lättare kan ta egna initiativ om de vill utvecklas åt något visst håll eller mot någon viss 
befattning. En förbättringsåtgärd som respondenten på kommunen ansåg behövdes var att man 
skulle bli mer konkret med att varje medarbetare skulle ha sin individuella handlingsplan. 
Respondenten menar att man vid ett medarbetarsamtal ska bestämma en utvecklingsplan för det 
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kommande året för varje enskild individ. Detta var också något som har kommit fram och var 
tydligt hos medarbetare och chefer. En annan åtgärd som respondenten tycker ska införas på 
kommunen är att kompetensinventeringar som gjorts ska vara ett återkommande inslag. Vidare 
menar respondenten att det är värdefullt att lyfta frågor om just kompetens i ett forum som är 
skapat för just det ändamålet, så att det sedan kan föras ut i verksamheterna. Respondenten 
menar att man ska tänka på kompetens i samband med till exempel att omvärlden förändras, hur 
visionen ser ut och hur vissa utbildningsprogram kommer att utformas. Respondenten vill att 
medarbetarna ska tänka på vad det är som behöver planeras och prioriteras samt att vissa 
befattningar håller på att förändras genom att bli mer tekniska.  
 

”Om man tittar på fastighetsskötarna till exempel att idag har det blivit ett mycket mer tekniskt, 
teknologiskt jobb man kan säga. Då kan man ju se att här måste vi ställa om vår kompetens, vi 
måste, det är en ny roll med nya krav. Det kräver att vi utbildar och rekryterar efter andra krav 
liksom.” 

 
Avslutningsvis säger respondenten att i och med att de är så många anställda inom kommunen 
kommer en förändring aldrig fungera fullt ut, men att de måste ha ambitionen att det ska fungera. 
Respondenten beskriver kommunen som en färja och med det menar denne att det finns mycket 
att göra men att det kan vara svårt att införa förändringar bland så många människor.  
 

”Där man kan snurra, snurra, snurra på ratten och det märks inte att den svänger någonting. Sen 
helt plötsligt så märker man, men nu kolla nu har det svängt lite i alla fall, successivt så.”  

 
Respondenten på den statliga verksamheten nämner att det är önskvärt att 
kompetensutvecklingen ska vara mer långsiktig och respondenten på den statliga verksamheten 
säger följande: 
 

”Det känns alltid som man jobbar för kortsiktigt och liksom brandkårsutryckningar, åh vad jag 
önskar jag hade tid nu, bort med det här, nu ska vi tänka lite mer framåt.” 

 
När det gäller förbättringsåtgärder så anser respondenterna på privat verksamhet B att det första 
de eftersträvar är att få struktur på hur man ska arbeta inom verksamheten. Att utvärdera 
utbildningar menar respondenterna är tanken, men att det inte fungerar i praktiken. 
Uppföljningen kunde ha varit betydligt bättre. Respondenterna berättar att det finns en 
utvärderingsblankett på intranätet, som ska fyllas i efter utförd utbildning, men att det inte sker. 
Det menar respondenterna att man på personalavdelningen måste ta tag i. 
 

”Men det kan jag säga att det kan vi säkert vara bättre på, att följa upp och se till att den 
utbildningen man fått faktiskt tillgodogörs också. Men det är svårt.” 

 
Respondenterna betonar att det är viktigt att veta om en ny utbildning eller utbildningsleverantör 
är bra och om den ger någonting. Respondenterna vid privat verksamhet B upplever att man i 
vissa fall kanske inte tar vara på den kompetens som finns inom verksamheten. De menar att 
många medarbetare uppskattar att få gå en utbildning men när de väl kommer tillbaka är det 
samma vardag igen. Avslutningsvis berättar respondenterna att det inte finns resurser inom 
verksamheten så att fler personer kan arbeta med kompetensutveckling. 
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6 Analys 
I denna del presenteras resultatet i relation till tidigare forskning och teoretisk referensram. 
Materialet redovisas i kategorier som framkommit vid analys av resultatet. Dessa kategorier 
belyser de områden som var mest framträdande i samtliga intervjutillfällen och verksamheter. 
Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av våra huvudsakliga  slutsatser.  
 

6.1 Dialog genom forum 
Dialogen mellan medarbetare och chef har vi i flera fall upptäckt ligger till grund för såväl 
kartläggning av kompetens, kompetensutveckling samt utvärdering av utförda 
kompetensåtgärder. Thelander (2003) anser att dialogen resulterar i en överenskommelse om hur 
arbetet ska utföras. Vidare menar författaren att en god dialog efterhand resulterar i en ömsesidig 
insikt i båda parters synsätt. Det här menar vi medför en rad fördelar för en verksamhet, såsom 
bland annat ökad känsla av delaktighet hos medarbetaren samt minskade missförstånd hos båda 
parter. Samtliga verksamheter i vår undersökning använder utvecklingssamtalet och den dialog 
som det innebär, som ett verktyg för kompetensutveckling. Ronthy-Östberg (1991) menar att 
utvecklingssamtalet medverkar till utveckling i medarbetarens yrkesroll. Vidare för Jönsson 
(2004) ett resonemang om att ett huvudområde för utvecklingssamtalet är en dialog för 
fortbildning. Utvecklingssamtalet ser vi som ett forum för en ordnad dialog mellan medarbetare 
och chef. Fortsättningsvis använder verksamheterna sig av olika benämningar för dialogen, 
vilket Dalin (1997) menar är vanligt förekommande. Granberg (2003) menar att de olika 
benämningarna för utvecklingssamtalet kan medföra olika innebörder. På privat verksamhet A 
benämns utvecklingssamtalet som personligt utvecklingssamtal och inom den statliga 
verksamheten använder de sig av begreppet utvecklingssamtal. Samtidigt som den kommunala 
verksamheten samt privat verksamhet B istället kallar det för medarbetarsamtal. Trots de olika 
benämningarna innefattar begreppet en dialog mellan medarbetare och chef om kompetens och 
kompetensutveckling hos samtliga verksamheter. I likhet med Granberg har vi dock fått 
uppfattningen om att innehållet i utvecklingssamtalet skiljer sig åt beroende på benämningen av 
samtalet. Vi upplever att privat verksamhet A samt den statliga verksamheten har, precis som 
benämningen syftar till, mer fokus på medarbetarens personliga utveckling.  
 

”Generellt om man tittar på de här PU-samtalen vi har, så får man då definiera vad man behöver 
utveckla för något, mitt personliga utvecklingssamtal. Det är ju min kompetensutveckling, min 
personliga plan.” 

 
Vi kan i och med detta till viss del koppla samman PU-samtalet med Hanssons (1997) tredje steg 
vid kartläggning av kompetens, som innefattar utformande av strategier för 
kompetensutveckling. Vi anser att särskilt privat verksamhet A använder sig av 
utvecklingssamtalet på ett bra vis, då det är ett utmärkt tillfälle att upprätta en årlig 
utvecklingsplan för varje enskild medarbetare.  
 
Alla verksamheter utom den kommunala benämner alltså utvecklingssamtalet som en grund och 
ett uppstartande av kompetensutveckling. Den kommunala verksamheten ser mer på dialogen 
som en möjlighet för medarbetarna att påverka sin utveckling. Dessutom eftersträvar de en 
delaktighet hos medarbetarna genom denna dialog. I anslutning till detta menar Dalin (1997) att 
utvecklingssamtalet fungerar som ett samordnande verktyg för exempelvis planerade 
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utbildningar och alternativa karriärvägar. Vidare menar författaren att det är i denna dialog som 
organisationens mål ska förenas med individens behov för att finna lösningar som bidrar till det 
bästa för verksamheten. Vi anser att utvecklingssamtalet har en betydande roll i den kommande 
kompetensutvecklingen, då det är ett passande forum för att både planera och utvärdera.  
 
Samtliga verksamheter använder sig även av utvecklingssamtalet som ett forum för 
medarbetarna att önska och påverka sin framtida kompetensutveckling. Vidare poängterar 
respondenterna i verksamheterna att det då sker en dialog mellan chef och medarbetare som vi 
anser resulterar i en ökad motivation för den kompetensutveckling som fastställs. I sin teori 
Matcha menar även Hansson (2005) att utvecklingssamtalet medför en vilja att 
kompetensutvecklas. Vår åsikt är att genom uppmärksamhet och individuell tid med chefen leder 
det till en ökad drivkraft och en större känsla av uppskattning hos medarbetaren. Vilket i sin tur 
leder till en ökad motivation för medarbetarens framtida kompetensutveckling. 
 
Tidigare har nämnts att utvecklingssamtalet kan användas som en planering inför kommande år. 
Dalin (1997) anser även att utvecklingssamtalet kan fungera som en årlig summering av året som 
gått. Privat verksamhet A berättar följande om sitt PU-samtal: 
 

”Där går man också igenom vad det är som har hänt det senaste året. Vad har du genomfört? 
[…] De här kompetenshöjande åtgärderna så att säga. […] Kan jag uppdatera det nu? Så gör 
man det tillsammans. ” 

 
Endast privat verksamhet A har nämnt att en sammanställning och utvärdering av föregående års 
kompetensutveckling är ett av syftena med utvecklingssamtalet. Vi anser att det är egendomligt 
att det endast är en av verksamheterna som nyttjar utvecklingssamtalet som både en planering 
och utvärdering. Vi menar att det borde vara av intresse hos samtliga verksamheter att vid 
utvecklingssamtalet utvärdera de kompetensåtgärder som planerades vid föregående 
utvecklingssamtal. Då denna dialog ska ske tillsammans med medarbetaren kan det diskuteras 
om utbildningar verkligen har lett till de önskade kompetenserna. Medarbetarna borde ju själva 
vara medvetna om detta är fallet eller inte. Däremot är vi medvetna om att det finns andra 
tillvägagångssätt att utföra denna utvärdering. Vilket exempelvis den statliga verksamheten gör 
genom sin årliga enkät om kompetensutvecklingen. En anledning till att verksamheter väljer bort 
utvärderingen av kompetensutvecklingsåret från utvecklingssamtalet tror vi kan grunda sig i att 
samtalet blir för tidskrävande. Dalin (1997) nämner just att en av de negativa sidorna med 
utvecklingssamtalet kan vara att det blir för tidskrävande. Vi upplever dock att ett mer 
omfattande utvecklingssamtal med samtliga delar överväger de eventuella nackdelarna. Två 
fördelar med utvecklingssamtalet enligt Dalin är att de skapar lärdomar och leder till en ökad 
förståelse hos både medarbetare och chef. Ett väl utfört utvecklingssamtal menar vi som Dalin 
resulterar i en rad fördelar för samtliga parter.  
 
Kartläggning av kompetens menar Anttila (1997) är till för att verksamheten ska kunna skapa en 
gemensam syn över vilken kompetens det är som behövs. Vidare menar författaren att 
kompetensbehovet påverkas av omvärldens krav och verksamhetens verksamhetsplan samt 
strategier. Det här tankesättet kan vi utläsa i kommunen då det förts gruppdiskussioner mellan de 
olika förvaltningarna kring kompetens och relationen till dessa faktorer.  
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”Utifrån hur ser er kompetens ut för tillfället, vilka behov har ni framåt, vad kommer ni behöva 
fylla på med de närmaste åren, vilken kompetens är lätt eller svår för er att identifiera och 
rekrytera?” 

 
Erikson (2005) menar att muntlig dialog resulterar i ett ömsesidigt tankeutbyte och att det då 
finns en möjlighet för eventuella frågor och förtydliganden. Den kommunala verksamheten 
medverkar även i nätverk tillsammans med andra stora verksamheter inom kommunen, där 
diskussioner kring bland annat ledarskap förs. I dessa nätverk och gruppdiskussioner anser vi det 
sker ett sådant tankeutbyte som Erikson nämner. I och med dialogerna i både 
gruppdiskussionerna samt nätverken anser vi att deltagarna kan utveckla nya kompetenser som är 
relevanta och har betydelse för deras förvaltning. Den här dialogen i sig är därmed ett 
kompetensutvecklande. Vidare finns det på arbetsplatser ett behov av att diskutera mål och 
betydelser (ibid). I kommunens fall samtalas det kring dessa faktorer i och med de både forumen. 
Moberg (2000) menar att det krävs en kontinuerlig anpassning från samtliga delaktiga parter i ett 
samtal. Denna anpassning menar författaren innebär att man turas om att tala och lyssna samt ge 
varandra respons. Det menar vi är en förutsättning för att ett givande samtal ska vara möjligt. I 
anknytning till det här menar Strömqvist & Strömqvist (1989) att kvalitén på samtalet grundar 
sig i medarbetarnas intresse för innehållet samt deras vilja att respektera de andra deltagarnas 
åsikter. Vi har som åsikt att det här arbetssättet borde vara av intresse även hos de övriga 
verksamheterna i vår studie. Då det finns en möjlighet till nya och relevanta kompetenser och 
erfarenheter som resulterar i en kompetensutveckling.   
 
Begreppet ”knowledge management” beskrivs av Nilsson (1999) som ett synliggörande av 
kompetenser i en verksamhet i syfte att kunna styra den. I och med detta anser vi det krävs en rad 
viktiga kompetenser för att styra en verksamhet men som är problematiska att synliggöra. Det 
kan vara kompetenser som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera eller för att klimatet 
bland medarbetarna ska vara trivsamt. Kompetenser som kanske endast kan skapas i dialog med 
andra medarbetare. Privat verksamhet B nämner den sociala kompetensen som en sådan 
kompetens.  
 

”Ja, det är väl den sociala kompetensen då, hur styrker man den? Det är ju rätt så subjektivt hur 
du upplever hur en person är i sin sociala kompetens. Det spelar ju ingen roll vilken kurs man 
gått, man blir inte mer social kompetent för det.” 

  
Privat verksamhet A i sin tur menar att de har ett flertal medarbetare som har arbetat på 
verksamheten länge och upplever att det är svårt att kartlägga deras praktiska erfarenheter och 
kompetenser. I likhet med Nonaka & Takeuchi (1995) anser vi att det i sådana situationer krävs 
en interaktion mellan medarbetarna för att ny kompetens ska kunna skapas. Vissa kompetenser 
menar vi är svåra att uppnå genom exempelvis utbildning eller självupplärning, utan skapas i 
samspel med andra. Medarbetarna kan då behöva föra vidare dessa kunskaper genom en 
samverkan medarbetarna emellan. Ett arbetssätt som privat verksamhet A skulle kunna använda 
sig av för att sprida erfarenheter och kompetenser. Vi anser att det kan vara fördelaktigt i dessa 
situationer att skapa forum, där interaktioner i form av dialoger kan ske. Det är även vid dessa 
samtal som vi anser att det är möjligt att uppfatta vissa kompetenser såsom social kompetens. I 
dagens samhälle anser vi att social kompetens är bland de viktigaste kompetenserna hos en 
medarbetare. Vidare menar vi precis som respondenterna att social kompetens endast går att 
kompetensutveckla i mycket begränsad utsträckning.  
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6.2 Medarbetarens delaktighet 
Delaktigheten har vi sett har en betydande roll i flera av verksamheternas kompetensutveckling. 
Vi anser i likhet med Jansson (2004) och Anttila (1997) att identifierandet av kompetens kräver 
att den enskilda medarbetaren är engagerad och delaktig i processen. Följande citat är hämtat 
från intervjun med privat verksamhet A:  
 

”Därför tror jag att det är viktigt när man gör kartläggning att medarbetarna är med där i det 
arbetet. Så de andra inte sitter vid sitt skrivbord och gör detta. Medarbetarna måste vara med i 
arbetet och kartlägga kompetensen och vad som fordras i den befattningen.” 
 

Detta tillvägagångssätt är något som både den statliga verksamheten och privat verksamhet A 
eftersträvar och belyser som viktigt. Båda dessa verksamheter har ett utförligt arbete med 
kartläggning av kompetens. Privat verksamhet A använder sig av ett tillvägagångssätt som i stor 
utsträckning liknar Hanssons (1997) tre steg när det gäller kompetenskartläggning. 
Verksamheten följer dock inte den ordning som beskrivs i Hanssons teori. Det faktum att privat 
verksamhet A inleder kartläggningen genom att först definiera vilka kompetenser som de olika 
befattningarna kräver upplever vi som en bättre strategisk ordning än den Hansson använder. 
Däremot är medarbetarna inte delaktiga i samtliga av dessa steg i privat verksamhet A, utan 
främst i det första steget då identifieringen av medarbetarnas kompetenser sker.  
 
I likhet med Jansson (2004) anser privat verksamhet A att ansvaret för en identifiering och en 
dokumentation av kompetens delas av medarbetaren och handledaren. Hos privat verksamhet A 
uppkommer kompetenskartläggningen till stor del vid PU-samtalet som kännetecknas av en 
diskussion mellan chef och medarbetare. I det här fallet ser vi chefen som det Jansson benämner 
som handledare. Vi menar därmed i likhet med Jansson att ansvarsfördelningen och 
delaktigheten från båda parter leder till en ökad medvetenhet den egna kompetensen. Klarare 
insikt i sin egen kompetens är även en av orsakerna till att den statliga verksamheten använder 
sig av en enkät, där medarbetarna själva ska bedöma och utvärdera sina kompetenser.  
 
Tidigare har vi nämnt att privat verksamhet A fastställer en individuell utvecklingsplan i och 
med PU-samtalet. Detta är även ett förslag som kommit fram hos medarbetare och chefer på den 
kommunala verksamheten. För att det här ska vara givande och möjligt menar vi att det krävs en 
delaktighet hos medarbetarna. Vid upprättandet av en utvecklingsplan krävs det engagemang av 
både medarbetare och chef för att kompetensutvecklingen ska anpassas för den enskilde 
medarbetaren. Hansson (1997) nämner att sättet att organisera, såsom ledningsform och 
arbetsuppgiftens krav, kan skapa tillfällen att lära. Detta menar vi kan vara av stor betydelse vid 
uppförande av en utvecklingsplan. Viktigt är att den upprättas på ett sådant sätt att den passar 
båda parter samtidigt som den skapar möjligheter för att lära. Vidare berättar Hansson att 
utgångspunkter i om hur verksamheten är organiserad kan endera försvåra eller underlätta det 
personliga engagemanget. För att nyttja och utveckla en kompetens menar författaren att det 
personliga engagemanget behövs. I likhet med författaren anser även vi att detta engagemang är 
nödvändigt vid kompetensutveckling. Om medarbetaren engagerar sig och är delaktig i 
utförandet menar vi att det bidrar till ett givande lärande, kompetenser och erfarenheter som 
medarbetaren sedan kan använda och applicera i dennes egna arbetsuppgifter.  
 
Precis som Jansson (2004) menar vi att inställningen, utgångsläget samt syftet med 
identifieringen och dokumentationen kan påverka slutresultatet. En negativ inställning till 



 

 31  

identifiering av kompetens hos medarbetarna tror vi kan resultera i en sämre utförd kartläggning. 
Vidare menar vi att en dålig genomförd kartläggning kan medverka till att verksamheten väljer 
ett felaktigt kompetensutvecklingsalternativ. Vi anser även att medarbetarens uppfattning om sin 
kompetens påverkar kartläggningen, i de fall då medarbetaren är delaktig i processen. Detta 
poängterades av respondenten på den statliga verksamheten. 
 

”Det vanligaste är väl att man undervärderar sig själv. Ja, när det gäller skattning på olika 
variabler så har vi till och med gått ut och sagt: tänk lite amerikanskt, annars kommer ni hamna 
för lågt när man skattar sig själv. Ja, jag är nog inte så bra på det här. Så på vissa slog det 
igenom på andra hållet givetvis, vi är ju så himla olika.” 

 
Vi delar respondentens åsikt om att det av den anledningen finns risk för både en under- och 
övervärdering från medarbetarens sida. Vilket kan resultera i att kompetenser inte dokumenteras 
i systemet samt att de då inte tas tillvara. Vidare menar vi att kompetensutveckling i vissa fall 
kan leda till just en förändring för medarbetaren. Den kommunala verksamheten anser att 
verksamhetens storlek bidrar till att förändringar är svåra att utföra med ett så stort antal 
medarbetare. 
 

”Där man kan snurra, snurra, snurra på ratten och det märks inte att den svänger någonting. Sen 
helt plötsligt så märker man men nu kolla nu har det svängt lite i alla fall, successivt så.”  

 
Vår åsikt är därmed att förändringar är möjliga i de flesta situationer om medarbetarna själva är 
delaktiga i processen. Det leder till en förståelse hos medarbetarna för förändringen samt en ökad 
motivation att anpassa sig därefter. Om medarbetaren förstår behovet av kompetensutvecklingen 
är de i större utsträckning benägna att engagera sig. Hansson (2005) menar att det är viktigt att få 
med medarbetarens kompetens och engagemang då det i författarens kompetensstrategi är 
grunden för en affärsutveckling. Vidare är vår tanke att denna delaktighet och förståelse i sin tur 
ska leda till att medarbetarna tilltalas av det som behöver utvecklas. Detta kan kopplas samman 
med det Söderström (1981) har funnit i ett flertal inlärningsteorier, att individen måste ”känna 
för” det som ska läras. Samtidigt menar vi att om medarbetaren tilltalas av det som behöver läras 
leder det i sin tur till ett ökat engagemang och motivation för att kompetensutvecklas.  
 
Inom den kommunala verksamheten nämns en förbättringsåtgärd som skulle innebära en 
tydligare koppling till kompetenskraven till de olika befattningarna, vilket kan leda till en 
förenkling för medarbetarna att ta egna initiativ i sin kompetensutveckling. Vi ser detta som att 
kommunen vill uppmuntra till eget initiativtagande och engagemang för sin utveckling. Angelöw 
(2006) menar att det är ledningens uppgift att skapa förutsättningar för medarbetarna, vilket ska 
resultera i fler engagerade och ansvarstagande medarbetare. I likhet med författaren menar vi att 
det är ledningen och cheferna som har behörigheten att skapa dessa premisser för 
kompetensutveckling för medarbetarna. Genom att medarbetarna kan ta egna initiativ och vara 
delaktiga i sin kompetensutveckling anser vi det leder till att de i större utsträckning nyttjar de 
kompetensutvecklingsåtgärder som finns tillgängliga. Vidare menar vi att ett större nyttjande av 
kompetensutveckling i sin tur leder till en framgångsrik verksamhet med en kompetent personal.  
 
Privat verksamhet A belyser betydelsen av att samtliga medarbetare inom verksamheten är 
medvetna om vad som påverkar verksamhetens konkurrenskraft. I följande citat beskrivs det 
ytterligare: 
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”Det är också ett sätt för att kompetenshöja och få med det här med helhetstänket. Få alla att 
förstå vad det är de jobbar med och vad det är vi måste i tuffa tider, som det nu är, tänka på för 
att bli konkurrenskraftiga.” 

 
Det här anser vi belyser att medarbetaren ska upplysas om att deras del i arbetsprocessen är 
viktig och påverkar helheten och slutprodukten. Det vill säga om en medarbetare inte sköter sina 
arbetsuppgifter ordentligt kan det innebära en negativ påverkan för nästkommande moment och 
för den färdiga produkten. Vi menar alltså att en sådan enkel sak som att informera och få 
medarbetarna intresserande kan bidra till en konkurrenskraftigare organisation. Hansson (1997) 
nämner att det finns flertalet åtgärder som kan vidtas för att öka medarbetarens engagemang, 
något som chefen kanske inte tänker på. I detta fall menar vi att information till medarbetarna är 
en sådan åtgärd. Det behöver alltså inte vara att medarbetarna ska vara med och bestämma samt 
göra alla de olika delarna i processen. Viktigt är istället att de får kunskap om vad som händer 
med just deras arbetsmoment, för att få en ökad förståelse för processen vilket vi även anser 
leder till en kompetenshöjning.  
 

6.3 Hinder och möjligheter för kompetensutveckling 
Under arbetets gång har vi insett att det finns en rad olika hinder och möjligheter som påverkar 
kompetensutvecklingen. Detta resonemang för även Axelsson (1996), Ellström (1994) och 
Anttila (1997) och menar att det finns både interna och externa omständigheter som inverkar på 
kompetensbehovet och kompetensutvecklingen i en organisation.  
 
Kartläggning av kompetens ser vi beroende på hur organisationens struktur ser ut, som en 
möjlighet eller ett hinder. Det kan vara en möjlighet för en stor verksamhet, då de kan få en 
överblick över sin kompetens. Vilket i sin tur kan leda till att de lättare hittar kompetenser och 
eventuellt sedan kan flytta dessa inom verksamheten. Samtidigt kan det vara ett hinder för en stor 
verksamhet då en kartläggning av kompetens blir för arbetsamt och uppfattas som att det ej är 
ekonomiskt lönsamt. Det kan kopplas samman med vad som nämns i utredningen (SOU 
2000:115) om att det finns en bristande förståelse för sambandet mellan kompetensutveckling 
och lönsamhet. Vi ser härmed kompetenskartläggningen som en del i kompetensutvecklingen. 
Vidare menar vi att det på en mindre verksamhet kanske inte krävs en kartläggning, just för att 
medarbetarna känner varandra väl och veta vad medarbetaren besitter för kompetenser. 
Undersökningen baseras på intervjuer vid fyra olika verksamheter och hos dessa fyra fann vi en 
stor variation i arbetet med kartläggning av befintlig kompetens. Tre av fyra verksamheter 
använder sig av ett system för kartläggning av kompetens, kommunen är den enda som ej har ett 
system. Den statliga verksamheten förklarar följande om sitt kartläggningssystem: 
 

”Vi har ett system som heter X, där alla inom hela X loggar sina behörigheter, kompetenser och 
så, skattar sig själv.” 

 
Lagringen av medarbetarnas kompetens benämner Bjurklo & Kardemark (2003) inom 
”knowledge management” som kompetensarkivering. Vidare beskriver författarna att 
anledningen till att kompetensarkivering utförs är att möjligheten ökar för att sprida och använda 
sig av verksamhetens kompetens. Även Jansson (2004) belyser att ett resultat av 
kompetenskartläggningen är ett synliggörande av kompetens som i sin tur leder till en ökad 
möjlighet för ett användande av den. Detta var inget som nämndes hos de olika verksamheterna. 
Däremot anser vi att kartläggningen förmodligen bidrar till att verksamheterna i större 
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utsträckning använder sig av kompetenserna de innehar. Vi är medvetna om problematiken med 
att kartlägga kompetens på en så pass stor verksamhet som en kommun. Kommunens tankesätt 
om att i framtiden finna ett lämpligt system för att kartlägga vissa nyckelkompetenser anser vi 
dock är ett steg i rätt riktning. Vi menar att en kartläggning av verksamheters kompetens på lång 
sikt resulterar i något positivt samt att det underlättar andra processer inom verksamheten. 
Bjurklo & Kardemark (2003) menar att kompetensen som registrerats i en kompetensdatabas, 
kan användas som en källa för att söka efter specifika kompetenser. Vidare vill vi poängtera att 
en kompetenskartläggning i en stor verksamhet med många anställda vore särskilt betydelsefull. 
Då det stora antalet medarbetare försvårar en överblick av verksamhetens samtliga kompetenser. 
 
Anttila (1997), Jansson (2004) och Greenes (2006) menar att det krävs att verksamheter ständigt 
anpassar sig efter de nya förutsättningarna i omvärlden. Det är något som både den kommunala 
verksamheten och privat verksamhet  A betonar att de eftersträvar vid kompetensutveckling. Vi 
delar dessa åsikter och menar att det här tillvägagångssättet krävs och är en möjlighet för att 
verksamheter ska kunna överleva i det långa loppet. Däremot kan vi tycka att det är lite 
egendomligt att privat verksamhet B inte betonade detta i intervjun, då de är ett vinstdrivande 
företag. Ett undermåligt arbete med analyserande och anpassning av omvärldens krav anser vi 
kan leda till ett hinder för en verksamhet. Det kan resultera i dyra felsatsningar vid 
kompetensutveckling som i sin tur kan bidra till allvarliga konsekvenser för verksamheten.  
 
Vi vill belysa att samtliga verksamheter poängterar att de i lågkonjunktur granskar behovet av 
kompetensutveckling hårdare. Privat verksamhet A nämner att kompetensutvecklingen måste 
vara absolut nödvändig för att få genomföras i lågkonjunktur, likaså gör privat verksamhet B: 
 

”… det är hela tiden den bedömningen som görs, är det jätteviktigt att vi gör den just nu eller 
kan vi vänta med den? [...] Den ska anses vara viktig för verksamheten.” 

 
Samtidigt menar den kommunala, den statliga verksamheten och privat verksamhet A att 
kompetensutvecklingen som väljs inte ska vara kostsam. Lågkonjunkturen kan även resultera i 
andra konsekvenser för vissa av verksamheterna. I och med den lågkonjunktur som råder ställs 
det nu exempelvis allt högre krav på en rad olika förvaltningar inom kommunen. Vilket kan 
innebära att de måste kompetensutveckla i större utsträckning. I kompetensstrategin Forma 
menar Hansson (2005) att den strategi som företaget satt upp utefter marknadens förutsättningar, 
bestämmer vilken kompetens som behöver utvecklas. I kommunens fall menar vi att 
lågkonjunktur inom vissa förvaltningar är en bidragande orsak till en ökad kompetensutveckling. 
I anknytning till detta menar privat verksamhet A att det krävs mer av varje enskild medarbetare, 
då det fordras att de breddar sin kompetens. Detta anser vi leder till en möjlighet för 
kompetensutvecklingen i den lågkonjunktur som alltså råder. Vidare kan man även se de ökade 
kraven på medarbetarna som ett hinder för deras hälsa. Det är inte säkert att samtliga 
medarbetare klarar att hantera detta. I utredningen (SOU 2000:115) nämns att ökade krav på 
arbetsmarknaden leder till att medarbetare varken hinner eller orkar kompetensutveckla sig. Det 
är i dessa situationer som vi anser att verksamheterna egentligen behöver kompetensutveckla. 
Verksamheter bör samtidigt ha Hanssons (2005) strategi Matcha i åtanke, då det krävs en balans 
mellan kundens krav och medarbetarens förmåga. 
 
Granberg (2004) och Bratton & Gold (2003) använder sig båda av varsin modell för 
kompetensutveckling där ett av stegen är utvärdering av kompetensutvecklingen. En utvärdering 
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av kompetensutveckling ser vi som en möjlighet för verksamheterna för att i framtiden kunna 
förbättra valet av det mest lönsamma alternativet. Alla verksamheter utom privat verksamhet B 
använder sig av utvärdering på ett eller annat vis. Privat verksamhet A är den verksamhet som 
har det mest omfattande arbetet med utvärdering. Detta då de utvärderar kartläggningsprocessen, 
kompetensutvecklingsprocessen samt utförd utbildning, både med hjälp av interna och externa 
revisorer.  
 

”Jag tror vi har valt att granska oss hårdare än vad som krävs, för att vi tycker det är ett bra sätt 
att utvärdera om man följer processerna som man sagt.” 

 
Forsberg m.fl. (1984) menar att ett av huvudsyftena med utvärdering är att skaffa sig 
beslutsunderlag, för att eventuellt förbättra något moment i dessa processer. Vi anser att 
utvärdering är nödvändigt för att kunna utröna eventuella brister inom någon del i 
kompetensutvecklingen. Även om en utbildning upplevs som det bästa alternativet anser vi att en 
utvärdering är betydande. Detta då verksamhetens planer och strategier, utbildningsutbudet och 
omvärlden förändras över tid och därmed blir förutsättningarna annorlunda. Alternativ som 
tidigare ansågs som bäst kanske inte längre är det mest lämpliga för verksamheten. Det som trots 
allt är det grundläggande är att utbildningen ska vara ekonomiskt lönsam för verksamheten 
(ibid). Om så inte är fallet borde verksamheten definitivt inte fortsätta med utbildningen. Den 
enda anledningen till att vi ser att en sådan utbildning ska fortgå är om det kan leda till något 
positivt på lång sikt. Exempelvis att medarbetare har fått gå en utbildning som de önskat som 
fortsättningsvis leder till nöjda och glada medarbetare som blir mer effektiva. 
 
Privat verksamhet B använder sig inte av några utvärderingar som vi tidigare nämnt. Intressant är 
dock att verksamheten belyser vikten av att utvärdera utbildningar och nya 
utbildningsleverantörer. Följande nämns på intervjun på privat verksamhet B: 
 

”Men det kan jag säga att det kan vi säkert vara bättre på, att följa upp och se till att den 
utbildningen man fått faktiskt tillgodogörs också. Men det är svårt.” 

 
Forsberg m.fl. (1984) och Granberg (2003) menar att utvärderingar delvis utförs för att 
kontrollera om utbildningen har lett till de erfarenheter man hade i åtanke. I anknytning till detta 
menar privat verksamhet B att de i vissa fall inte nyttjar kompetenser de har i verksamheten. Då 
menar vi att det tyder på ett behov av utvärdering på hela kompetensutvecklingsprocessen. I 
detta fall bör verksamheten enligt oss följa upp identifieringssteget av utbildningsbehov som 
Granberg (2004) beskriver i kompetensplaneringsmodellen. Enligt oss är det här problematiken 
ligger, när privat verksamhet B nämner att de inte använder den kompetens de har utvecklat. 
 

6.4 Val vid utbildning 
Vid analysering av resultatet från intervjuerna har vi förstått att det är ett flertal val 
verksamheterna står inför, när de har bestämt att de vill kompetensutveckla. Det är en rad beslut 
som ska tas som ska gå i linje med verksamhetens mål, strategier med mera och dessutom ska 
besluten vara kostandseffektiva. De alternativ som vi främst uppmärksammade att 
verksamheterna var tvungna att ta ställning till presenteras här. Anttila (1997) menar att kvalitén 
på en kompetensplanering påverkar inriktning på kompetensområde samt valet av 
kompetensutvecklingsåtgärd. En väl utförd planering  samt kompetenskartläggning anser vi även 
leder till en ökad möjlighet att välja det bästa kompetensutvecklingsalternativet. Däremot kan 
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valet av kompetensutvecklingsalternativ i exempelvis den statliga verksamheten och kommunala 
verksamheten påverkas av lagar de måste följa. Detta belyser den kommunala verksamheten: 
 

”Det kan ju vara till exempel på X-förvaltningen som är väldigt styrd av lagar och sånt, det kan 
ju vara att helt plötsligt kan det ju komma en ny lag. Då måste man ju förhålla sig till den, då 
kan man ju inte säga: nej, nej, nej, det är inte det vi prioriterar.” 

 
Detta kräver utbildning av medarbetarna som tidigare inte var planerad. Vi menar att lagar och 
förordningar inte påverkar de privata verksamheterna i lika stor utsträckning, vilket kan 
underlätta planeringen av kompetensutvecklingen. I kompetensplaneringsmodellen som 
Granberg (2004) använder sig av är steg ett att utbildningsbehoven ska identifieras för att utröna 
vilka kompetenser som saknas. Även Forsberg m.fl. (1984) menar att det är viktigt i ett tidigt 
skede att förutse kommande utbildningsbehov. Detta är i linje med vad privat verksamhet A 
utför, då de årligen gör en omfattande planering av de framtida kompetensbehoven. Vi menar att 
det här tillvägagångssättet förmodligen inte är vanligt förekommande hos verksamheter som inte 
kommit särskilt långt med sitt arbete med kompetensutveckling. Då vi anser att detta tankesätt 
inte existerar i lika stor utsträckning i dessa verksamheter. Däremot resulterar en investering i 
detta arbete i något mycket positivt för verksamheten i det långa loppet. Det sparas mycket 
arbete samt bidrar till att verksamheten ständigt ligger i framkant när det gäller 
kompetensutveckling. 
 
Alla respondenter i de olika verksamheterna nämnde att de använder sig av både interna och 
externa kurser. Beslut om utbildningen ska utföras i intern eller extern regi menar Granberg 
(2004) i modellen för kompetensutvecklingsplanering är det femte steget i planeringen. 
Respondenterna i den kommunala verksamheten säger att syftet med utbildningen kan påverka 
vilken typ av regi som utbildningen ska äga rum i. Respondenterna betonar att det kan vara 
fördelaktigt i vissa utbildningar med en intern utbildare som är insatt i verksamheten. Vidare 
menar de att det i andra utbildningar kan vara positivt med en extern utbildare som kan 
ifrågasätta verksamheten utan att behöva ta hänsyn. Vi kan tycka att det är av stor betydelse att 
kommunen inser vikten av nya perspektiv och synsätt på verksamheten. Vi anser att det skulle 
kunna resultera i att både hinder och möjligheter synliggörs för den kompetens som ska 
utvecklas. 
 
Även Axelsson (1996) diskuterar att det finns olika kriterier som påverka valet av att antingen 
utbilda internt eller externt. Författaren menar att då övervägs bland annat kostnaderna för 
utbildningen, graden av kontrollen över utbildningen och utvecklingsproblematiken. Privat 
verksamhet B använder sig till stor del av ett utbildningsföretag.  
 

”Fördelen med dem är ju också att har man bara en liten grupp så kan de egentligen starta upp 
vilken utbildning som helst, när som helst i tiden. Så de är väldigt flexibla.” 

 
Vi anser dock att privat verksamhet B kanske inte tar hänsyn till den utvecklingsproblematik 
Axelsson (1996) diskuterar kring valet av utbildare. Vi menar precis som Axelsson att det finns 
en risk att kunskapsutvecklingen inom verksamheten kan gå förlorad. Det är även möjligt enligt 
oss att externa utbildare inte följer med i utvecklingen och därmed kommer verksamheten bli 
eftersläntrare i just den här kompetensen. I anslutning till Axelsson menar vi också att det kan 
vara verksamheten själv som inte följer med i utvecklingstakten. Då vore förmodligen det bästa 
valet precis som privat verksamhet B främst gör, att köpa in utbildning. Forsberg m.fl. (1984) 
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anser att det krävs kunskap om verksamheten för att överhuvudtaget planera utbildning. Då 
menar vi att Forsberg m.fl. förmodligen inte skulle rekommendera utbildning i extern regi om 
inte utbildarna är väl insatta i verksamheten. Vi delar författarnas resonemang men anser att det 
inte alltid är möjligt i praktiken för externa utbildare att vara fullt insatta i verksamheten. Då det 
är en tidskrävande process för det utbildningsföretaget.  
 
Lärande kan ske på olika sätt med olika hjälpmedel och metoder menar Hansson (1997). Detta 
tankesätt finns i samtliga verksamheter, då de väljer att använda olika metoder för 
kompetensutveckling. Dessutom poängterar privat verksamhet A att utbildningssättet i vissa fall 
kan varieras beroende på medarbetarens behov.  
 

”Ja, där försöker vi att blanda där med, precis som man säger i skolan att man blandar olika 
media. Läsa, agera, reflektera alltså hela tiden. Så försöker man ju när man lägger upp en 
utbildning. ” 

 
Om verksamheterna vill att medarbetarna ska förvärva nya kompetenser anser vi att det är viktigt 
att anpassa valet av metod för utbildning efter individen och verksamhetens förutsättningar och 
behov. Det är fördelaktigt att använda sig av flera olika moment och hjälpmedel vid en 
utbildning, för att på något sätt nå ut till alla deltagare. Ett moment som Forsberg m.fl. (1984) 
och Hansson (1997) diskuterar som innehar en rad fördelar är praktiska inslag i utbildningar. 
Framför allt den statliga verksamheten nyttjar praktiska inslag och hjälpmedel i sin 
kompetensutveckling. Precis som Forsberg m.fl. (1984) menar verksamheten att det krävs 
praktiska inslag för att få en verklighetsförankring. Beroende på bransch och arbetsuppgifter 
anser även vi att det i vissa situationer fordras praktiska moment för att kompetensutvecklingen 
ska vara resultatrik. Vi menar att detta är viktigt då vissa arbetsuppgifter kräver praktisk övning 
och kan inte förvärvas genom enbart teoretiska utbildningar. Däremot vill vi inte avfärda 
betydelsen av teoretisk kompetensutveckling. Föreläsningsform är en bra form för att sprida 
information till många människor (ibid). Samtliga verksamheter använder mer eller mindre 
denna form vid kompetensutveckling. Anledningen till att alla verksamheter använder sig av 
föreläsningsformen anser vi grundar sig i att det är kostnadseffektivt. Vi delar även det 
resonemang Forsberg m.fl. för kring spridning av information till ett stort antal medarbetare, som 
en fördel för föreläsningsformen. Avslutningsvis har Hansson (1997) åsikten att beroende på 
vilken kompetens som ska utvecklas och beroende på målgrupp påverkar det formen av 
kompetensutveckling.  
 
Utbildning menar Hansson (1997) bland annat har som syfte att öka kunskaper. Det här menar 
privat verksamhet A, den statliga- och kommunala verksamheten kan ske genom både lärande 
utbildningar men även genom andra erfarenheter. Beslut ska alltså tas här om vilket moment som 
är bäst lämpat i en viss utbildningssituation. Den kommunala verksamheten ger ett exempel på 
en lärandesituation som inte traditionell planerad utbildning. De menade att ett byte av 
arbetsplats under en kortare period skulle leda till en spridning av nya erfarenheter på de olika 
arbetsplatserna. Vidare menar Nonaka & Takeuchi (1995) att kompetens uppstår i samspel 
mellan människor. Vi anser därmed att ny kompetens skulle kunna uppstå i sådana situationer. 
Många chefer menar vi stirrar sig blinda över att en kompetensutveckling måste ske i form av 
utbildning likt en kurs. Istället kanske det är mer givande att medarbetarna sätter sig ned och 
diskuterar sina arbetsuppgifter. För att på så sätt lära och utveckla nya kompetenser med sina 
medarbetare Det kan alltså i vissa fall vara mer passande att lära av varandra, såsom den 
kommunala verksamheten föreslog.    
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Ellström (1994) menar att strategier för kompetensutveckling innefattar åtgärder som kan utföras 
för att öka kompetensen inom verksamheten. Både respondenterna i den statliga och den 
kommunala verksamheten berättar att de eftersträvar mer långsiktiga strategier kring 
kompetensutveckling. Följande citat är hämtat från den statliga verksamheten:  
 

”Det känns alltid som man jobbar för kortsiktigt och liksom brandkårsutryckningar, åh vad jag 
önskar jag hade tid nu, bort med det här, nu ska vi tänka lite mer framåt.” 

 
Vi menar att det är av betydelse att ha strategier för kompetensutveckling som både är kortsiktiga 
och långsiktiga. Åtgärder för kompetensutveckling ska finnas planerade i de båda typerna av 
strategier. Vi är dock medvetna om att förändringar i omvärlden, såsom ny teknik, nya lagar samt 
den globala konkurrensen, försvårar en långsiktig planering. Axelsson (1996) poängterar att 
dessa externa förutsättningar påverkar kompetensbehovet. Det menar vi även inverkar på de 
strategier som kopplas till dessa behov. Däremot anser vi att det behövs preliminära långsiktiga 
strategier för att ha ett utgångsläge. Viktigt är i de långsiktiga strategierna att lämna utrymme för 
oförutsägbara kompetensbehov. Långsiktigheten är något som respondenterna på privat 
verksamhet A försöker arbeta efter och på intervjun sades det följande: 
 

”Man försöker hela tiden få in det långsiktiga i rekrytering, kompetenskartläggning och 
kompetensutveckling. Det är det som blir vårat jobb att få in långsiktigheten och helhetsbilden.”  

 
Ett exempel på att privat verksamhet A verkligen tänker långsiktigt med sin 
kompetensutveckling är det som vi tidigare nämnt, arbetet med den årliga planeringen av 
kompetensbehov. Långsiktigheten med kompetensutveckling anser vi i det långa loppet lönar sig 
för verksamheter och resulterar i en rad fördelar, såsom struktur och besparingar.  
 

6.5 Slutsatser 
I samband med kartläggning av kompetenser menar vi precis som Jansson (2004) att delaktighet 
från både medarbetare och chef, leder till en ökad medvetenhet hos medarbetarna om sin egen 
kompetens. I arbetet med kompetenskartläggning då medarbetarna är delaktiga kan dock 
medarbetarens egen uppfattning om sin kompetens påverka. Vilket kan resultera både i en under- 
och övervärdering av vissa kompetenser, då medarbetarens subjektiva åsikter kan påverka 
värderingen. Det i sin tur kan leda till att kompetenser inte registreras i kartläggningssystemet 
och därmed inte tas tillvara. De kompetenser verksamheter har används däremot i större 
utsträckning om en kartläggning genomförs. Samtidigt anser vi att en kartläggning skapar 
gynnsammare förutsättningar för andra kompetensutvecklingsprocesser inom verksamheten. 
Särskilt fördelaktigt är kompetenskartläggning i stora verksamheter, då det är svårt att överblicka 
samtliga medarbetares kompetenser.  
 
Genomgående är att alla verksamheter i denna studie använder dialogen i utvecklingssamtalet 
som en grund för arbetet med kompetensutveckling. Vi anser att det är ett passande forum för att 
planera och utvärdera kompetensveckling. Kompetenskartläggning tillsammans med en väl 
genomförd planering av kompetensutveckling menar vi leder till en möjlighet för verksamheten 
att välja det bästa kompetensutvecklingsalternativet. Vi har åsikten att privat verksamhet A 
använder sig av utvecklingssamtalet på ett utmärkt sätt, då de upprättar en utvecklingsplan för 
det kommande året för varje enskild medarbetare. Ett omfattande arbete med utvecklingssamtalet 
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med alla dess fördelar överväger de eventuella nackdelarna. Dialog i andra forum än 
utvecklingssamtalet såsom gruppdiskussioner och nätverk som kommunen använder sig av, kan 
bidra till nya kompetenser som är av intresse och användbara inom verksamheten. Därmed kan 
denna dialog ses som ett kompetensutvecklande moment. En del kompetenser är inte möjliga att 
uppnå genom exempelvis utbildning eller självupplärning. Utan som Nonaka & Takeuchi (1995) 
skriver kan vissa kompetenser skapas i interaktion med andra medarbetare. Vidare menar vi att 
det personliga engagemanget krävs av medarbetarna vid kompetensutveckling för att det ska 
resultera i ett givande lärande. Om medarbetarna förstår behovet av kompetensutveckling och är 
delaktiga i processen anser vi att de får en förståelse som bidrar till en ökad motivation för att 
kompetensutvecklas. Fortsättningsvis leder delaktigheten och initiativtagande hos medarbetarna 
att de i större utsträckning nyttjar de kompetensåtgärder som är möjliga.  
 
En anpassning efter omvärldens krav krävs för att kompetensutvecklingen inte ska resultera i 
dyra felsatsningar som i sin tur kan leda till allvarliga konsekvenser för verksamheten. Under 
lågkonjunktur anser vi att det finns en möjlighet för att kompetensutveckla, dock är bristande 
resurser ett hinder. I likhet med Hansson (1997) menar vi att det är fördelaktigt att använda sig 
av olika moment och hjälpmedel vid utbildning, för att nå ut till alla medarbetare på ett eller 
annat sätt. Vår åsikt är att många chefer tror att kompetensutveckling måste ske i form av en 
teoretisk eller praktisk utbildning. Det är gynnsamt för verksamheten att använda sig av både 
långsiktiga och kortsiktiga strategier för kompetensutvecklingen i och med den föränderliga 
omvärlden. Vidare anser vi som Forsberg m.fl. (1984) att utvärdering krävs för att finna 
eventuella brister inom utbildningen och olika processer inom kompetensutvecklingen. 
Omvärlden, utbildningsutbudet samt verksamhetens planer och strategier förändras över tid och 
därmed är utvärdering alltid av betydelse. Förfarandet vid utvärdering varierade dock från ett 
brett arbete hos privat verksamhet A, till inget arbete alls hos privat verksamhet B. Vi anser att 
privat verksamhet B borde ta efter privat verksamhet A, då vår slutsats är att de är i behov av 
utvärdering av både utbildningar samt hela kompetensutvecklingsprocessen.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att det skiljde sig mellan verksamheterna och deras 
tillvägagångssätt vid kompetensutveckling. De verksamheter som har det mest gedigna arbetet 
och satsar mest resurser på kompetensutveckling är privat verksamhet A samt den statliga 
verksamheten. Anledningen till att den statliga verksamheten ligger i framkant när det gäller 
kompetensutveckling, menar vi grundar sig i de lagar som verksamheten måste följa för att 
kompetenssäkra. Vidare anser vi att privat verksamhet B och den kommunala verksamheten inte 
i lika stor utsträckning är medvetna om betydelsen av kompetensutvecklingen. Vilket kan 
kopplas samman med det som diskuteras i utredningen (SOU 2000:115) om en bristande 
förståelse om sambandet mellan kompetensutveckling och produktivitet och lönsamhet.  
 
 
 



 

 39  

7 Diskussion 
Inledningsvis presenteras anledningen till varför vår studie utföll som den gjorde. Vidare förs en 
fortsatt diskussion om kompetensutveckling och undersökningens väsentligaste  slutsatser.  
Därefter granskar vi kritiskt vårt tillvägagångssätt under studien. Avslutningsvis presenteras 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
 
En stor del av det resultat vi har analyserat i uppsatsen, grundar sig på resultat från kommunal- 
och statlig verksamhet samt privat verksamhet A. Det var hos dessa verksamheter som 
intervjuerna var särskilt resultatrika. Anledningen till att det blev på detta vis tror vi beror på att 
privat verksamhet B inte har kommit lika långt i arbetet med kompetensutveckling. Det faktum 
att det vid intervjutillfället deltog fyra personer på privat verksamhet A anser vi dessutom kan ha 
påverkat omfattningen av informationen vi fick fram. Det fanns då möjlighet för respondenterna 
att komplettera svaren ytterligare. En annan faktor som vi menar kan ha påverkat resultatet är 
huruvida respondenterna har förberett sig inför intervjutillfället. 
 
Det skiljer sig som sagt en hel del mellan de olika verksamheterna i deras arbete med 
kompetensutveckling. Den främsta anledningen till att vi menar att privat verksamhet B inte har 
ett lika utvecklat arbete med kompetensutveckling, är begränsade resurser för detta ändamål. 
Vidare kan vi även tycka att privat verksamhet A ligger steget före de andra verksamheterna. Vi 
upplever det som att de arbetar mer medvetet med kompetens och kompetensutveckling. Privat 
verksamhet A har i många fall redan infört arbetssätt och idéer som de andra verksamheterna än 
så länge bara har funderat på och diskuterat om. I samtliga verksamheter kan vi se att personal 
till kompetensutveckling, tid och kapital påverkar arbetet med kompetensutveckling. 
  
Fortsättningsvis har vi upptäckt att utvecklingssamtalet är en betydande faktor för 
kompetensutvecklingen. Samtliga verksamheter använder utvecklingssamtalet som en grund för 
arbetet med utvecklandet av kompetens. Med tanke på utvecklingssamtalets betydelse och 
omvärldens snabba förändringar anser vi att man bör fundera på om det finns en möjlighet att 
genomföra samtalet två gånger per år. Vi är medvetna om det är ett oerhört resurs- och 
tidskrävande moment, men att det på lång sikt skulle kunna resultera i en framgångsrik 
utveckling för verksamheten. Ett alternativ till att ha två utvecklingssamtal per år skulle istället 
kunna vara ett användande av ett system, som underhåller och gör medarbetarna delaktiga i 
kompetensutvecklingsprocessen. Detta sker redan i både privat verksamhet A och den statliga 
verksamheten genom att de kan önska utbildningar i ett sådant system. Vi menar att det här 
bidrar till en ökad delaktighet för medarbetarna i syfte att påverka sin individuella 
kompetensutveckling. 
 
Delaktighet hos medarbetarna har vi även insett är en nyckelfaktor i 
kompetensutvecklingsarbetet. Särskilt genomsyrar tankesättet om delaktighet 
kompetensutvecklingen hos privat verksamhet A. Kommunal- och statlig verksamhet har även 
till viss del en strävan att engagera och delaktiggöra medarbetarna. Vi tror att detta är en 
utgångspunkt som kommer att krävas i framtiden för att uppnå en framgångsrik 
kompetensutveckling. En framgångsrik kompetensutveckling i sin tur tror vi är nödvändig för att 
var med och konkurrera på världsmarknaden. 
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Vi vill även poängtera betydelsen av att innefatta samtliga steg i kompetensvecklingsprocessen 
såsom kompetenskartläggning, planering och utvärdering av kompetensutveckling. Dessa är alla 
lika betydelsefulla och är beroende av varandra. Privat verksamhet A använder sig av samtliga 
delar i processen och har det mest utbredda arbetet inom de olika områdena. Den statliga 
verksamheten använder sig även de av alla delar i processen, deras arbete är dock inte lika 
omfattande. Planering och utvärdering av kompetensutveckling är delar som den kommunala 
verksamheten använder sig av. Privat verksamhet B använder sig till viss del av kartläggning och 
planering av kompetens, utvärdering är däremot den del de inte genomför. Avslutningsvis menar 
vi att samtliga processer behövs för att uppnå en så framgångsrik kompetensutveckling som 
möjligt. De verksamheter som använder sig av samtliga delar i processen anser vi även är de som 
är mest framgångsrika i sin kompetensutveckling. Vidare skulle modellen om 
kompetensplanering som Granberg (2004) redovisar, varit exemplarisk att följa. Modellen börjar 
med steg ett där utbildningsbehov ska identifieras och avslutar med steg åtta där man efter en 
utvärdering ändrar och byter ut utbildningar som inte är användbara. Genom att använda en 
modell för planering av kompetensutveckling skulle verksamheterna kunna systematiskt gå 
tillväga och därmed få en framgångsrik kompetensutveckling. 
 
Resultatet påverkas även av att vi har valt att utföra en jämförande studie mellan verksamheter 
som tillhör olika sektorer i samhället. Dessa sektorer har olika lagar att anpassa sig efter och 
deras arbete med kompetensutveckling skulle kunna påverkas av detta. I anknytning till det här 
menar Rosengren (1985) att skillnaderna kan vara större mellan olika verksamheter av olika 
storlek än mellan en viss förvaltning och privata företag. Då vi endast innefattat medelstora och 
stora verksamheter i vår undersökning kan vi anta att sektorernas olika förutsättningar inte 
inverkar i lika stor utsträckning på deras kompetensutveckling.  
 
Innan urvalet av verksamheter fastställdes, kan vi nu i efterhand tycka att vi borde ha använt oss 
av ett annat arbetssätt. Utifrån våra nya erfarenheter skulle vi utfört en mindre efterforskning för 
att se om och hur de arbetar med kompetensutveckling. Med utgångspunkt i det här skulle vi 
sedan ta beslut om verksamheten var lämplig för vår studie. Detta då vi anser att det skulle bli en 
mer givande studie om arbetet med kompetensutveckling var någorlunda utbrett på samtliga 
verksamheter. Ytterligare ett förslag till ett bättre tillvägagångssätt är att det hade varit intressant 
att komplettera med intervjuer där fokus skulle ligga på individen som har kompetensutvecklats. 
Anledning till att även fokusera på individen som kompetensutvecklas grundar sig i ett intresse 
av att utröna om de upplevde kompetensutvecklingen på samma sätt som våra respondenter. 
Detta anser vi skulle bredda vår undersökning.  
 
I och med undersökningen har vi fått en överblick över verksamheternas arbete med 
kompetensutveckling. Därmed hade det varit intressant med vidare forskning om de olika 
delarna i kompetensutvecklingen, för att då få en mer detaljerad inblick. De kunskaper vi erhållit 
i arbetet med undersökningen anser vi är av betydelse för en ny studie. Med utgångspunkt i våra 
förbättringsförslag hade det även varit av intresse att studera kompetensutvecklingen ur olika 
perspektiv, såsom medarbetarens och kompetensutvecklarens. Detta för att få en insyn i och 
förståelse för de olika parterna och perspektiven. Valet av metod som vi anser är passande för 
denna typ av forskning är kvalitativ metod och intervjuer. Anledning till valet av kvalitativ 
metod grundar sig i möjligheten att gå på djupet samt förklara det Kvale (1997) skriver om vad 
fenomenet innebär och handlar om. 
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9 Bilaga            
 
Intervjuguide 
 
Kan ni inledningsvis lite kort berätta om organisationen? 

- Hur är den uppbyggd? 
- Hur många anställda har ni? 
- Hur ser er vision, affärsidé och målsättningar ut? 

 
Kan ni berätta om er tjänst och vad den innebär? 

- Hur länge har ni arbetat på verksamheten och inom er nuvarande befattning? 
 
Hur ser er utbildningsbakgrund ut och hur har ni kommit dit där ni är idag? 
 
Vilka definitioner använder ni er av för kompetens och kompetensutveckling? 
 
Kartläggning av kompetens 
 

• Kartlägger ni kompetensen inom verksamheten? 
o Vad är syftet? 
o Hur ofta uppdateras kartläggningen? 

 
• Vad är det för kompetens som ni kartlägger? 

o Finns det kompetenser som är viktiga men svåra att kartlägga? 
o Hur hanterar ni det? 

 
• Hur sker arbetet med kartläggningen? 

o Har ni särskilda system eller modeller för detta arbete? 
o När infördes dessa system alternativt modeller? 
o Vad är era roller i den här processen? 

 
• Hur arbetar ni med den information ni får in? 

o Hur gör ni för att ta vara på den kompetens som finns? 
 

• Hur har arbetet med kartläggningen förändrats över tid? 
o Har ni påverkat dessa förändringar? 

 
Planering och tillvägagångssätt av kompetensutveckling 
 

• Hur inleds arbetet med kompetensutveckling? 
o Hur undersöker ni behovet av ny kompetens? 

 
• Hur arbetar ni med kompetensutveckling för att vara konkurrenskraftiga gentemot era 

konkurrenter? 
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• Vilka verktyg använder ni er av? 
o Exempelvis olika system, modeller, utbildningar m.m. 

 
• Köper ni in utbildning eller utbildar ni i egen regi? 

 
• Arbetar ni utefter en kortsiktig eller långsiktig kompetensutveckling? 

o Utifrån kortsiktiga mål eller framtida visioner? 
 
• Har medarbetarna någon möjlighet att påverka den kompetensutveckling som ges? 

o Är det något som tas upp på medarbetarsamtalen? 
 

• Hur bestäms tillvägagångssätt och inriktningar av kompetensutvecklingen?  
 

• Vad ser ni för för- respektive nackdelar med er planering och tillvägagångssätt? 
 
Utvärdering och uppföljning av kompetenskartläggning och kompetensutveckling 
 

• Följer ni upp och utvärderar: 
o kompetenskartläggningen? 
o kompetensutvecklingen och specifika utbildningar? 
o planering och tillvägagångssätt (hela processen)?  

 
• Hur ser detta arbete ut? 

o Vad är syftet med detta? 
 

• Vem utför detta arbete? 
 

• Har ni något exempel på något ni ändrat efter dessa utvärderingar? 
o Har ni förändrat eller tagit bort vissa utbildningar? 
o Förändrat processen? 

 
Förändringar av kompetensutveckling vid konjunkturändringar 
 

• Förändras er kompetensutveckling då konjunkturen ändras? 
o Blir inriktningen annorlunda? 
o Sker det en avtrappning eller ökning av kompetensutveckling? 

 
• Vad är syftet med att ni handlar på detta vis? 

o Kommer det direktiv uppifrån eller är det beslut ni själva fattar? 
 

• Hur har ni hanterat kompetensutvecklingen utifrån den lågkonjunktur som vi befinner oss 
i nu? 

 
 
 


