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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka matbutiksanställdas upplevelse av 
kompetensutveckling och hur de anser att de uppnår kompetens. Ger kompetensutvecklingar 
en kompetens som de deltagande individerna finner användbar? Uppsatsen är kvalitativ och 
har en hermeneutisk ansats. Undersökning är gjord genom halvstrukturerade intervjuer med 
åtta subjektivt utvalda matbutiksanställda, och resultatet presenteras narrativt, där varje 
intervju följs av en analys utifrån våra teoretiska utgångspunkter. En sammanfattande analys 
redogör för helheten som skapats utifrån de delar som varje intervju utgjort. Upplevelserna av 
icke-situerad kompetensutveckling för de åtta matbutiksanställda vi intervjuat var för de flesta 
inte det sammanhang som huvudsakligen gett dem den kompetens de använder i det 
vardagliga yrkesutövandet, utan det informella lärandet. Flera personer anser dock att den 
formellt kompetenshöjande åtgärden gett dem en kompetens de inte skulle erhållit informellt, 
men då är denna avgränsad till vissa uppgifters krav. 
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1. Introduktion 
 
Problemområdet för vår uppsats är arbetslivspedagogiken och fokuseringen kommer att ligga 
på kompetensutveckling. Vi anser båda av egna livserfarenheter att den icke-situerade 
kompetensutveckling som sker på ett företag, det vill säga kompetensutveckling av formell 
karaktär, inte nödvändigtvis speglar de anställdas omedelbara behov, utan snarare ibland har 
en symbolisk funktion för företagets legitimitet. Vi anser att det är möjligt att de anställda 
snarare utvecklar sin kompetens genom det informella vardagslärandet, alltså genom en 
situerad kompetensutveckling. Frågor vi ställt oss runt detta är hur de anställda kan relatera 
innehållet i en icke-situerad kompetensutveckling till yrkesvardagen, ser de syftet och 
meningen?  Anser de den icke-situerade kompetensutvecklingen behövlig och användbar?       
Vilken form av kompetensutveckling anser de anställda själva utvecklar deras kompetens? Av 
den anledningen kommer vi att undersöka hur upplevelserna om kompetensutveckling är hos 
de anställda på olika arbetsplatser. I vårt fall kommer arbetsplatserna att vara mataffärer och 
intervjupersonerna anställda i dessa, och genom studien kommer vi att få en förståelse av 
upplevelsen av kompetensutvecklingsformer och dess betydelse för arbetstagarens lärande.  

2. Bakgrund 
 
Vad menas då med kompetensutveckling? För att precisera begreppet krävs först en 
förklarning av vad kompetens innebär, men innan vi går in på en beskrivning, måste det 
nämnas att det finns olika former av kompetensutveckling och som erbjuder olika former av 
lärande. Den ena formen av kompetensutveckling är icke-situerad, och erbjuder ett formellt 
lärande, till skillnad mot en situerad kompetensutveckling som liknas vid det incidentiella 
lärandet, alltså det informella vardagslärandet (Theliander m.fl., 2004). Vi kommer därför 
först att beskriva dessa former av lärande, för att förklara vilken sorts lärande de olika 
formerna av kompetensutveckling kan ge.    

2.1 Formellt och informellt lärande 
 
Vad innebär då ett formellt respektive ett incidentiellt, alltså informellt lärande? Det formella 
lärandet är ett planerat, målinriktat lärande som sker genom utbildning på till exempel en 
arbetsplats eller skola, medan det informella lärandet syftar på det lärande som sker i 
vardagslivet, även i detta fall på en arbetsplats men inte genom formell utbildning utan genom 
vardagliga deltaganden eller observationer (Ellström, 1996). 
     Formella läraktiviteter äger rum i sammanhang som kännetecknas av en hög grad av 
planering och organisering, ofta baserade på ett fakta- och regelbaserat kunskapsinhämtande, 
t.ex. kompetenshöjande utbildning. Informella läraktiviteter kännetecknas av låg grad av 
planering och organisering och äger exempelvis rum då arbetsuppgifter utförs och då 
produktionsproblem hanteras(Ellström & Hultman, 2004).  
     Formellt lärande sker således oftast i form av utbildning av olika slag. Avsikten med en 
utbildning är att individen ska lära sig något, det vill säga införskaffa sig en kompetens. På en 
arbetsplats kan utbildning exempelvis vara anställdas deltagande i olika utvecklingsprojekt, 
självstudier, internutbildningar, gruppdiskussioner eller utnyttjande av informationssystem 
(Ellström, 1996).      
     Med informellt lärande menas det lärande som sker i själva arbetssituationen genom 
exempelvis samtal och handling. Ellström beskriver hur föreställningen om arbete och lärande 
som två sammanlänkade processer ligger nära den syn på lärande som dominerar stora delar 
av lärandeforskningen idag. Enligt detta perspektiv sker lärande i hög grad integrerat med det 
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dagliga arbetet. Omvänt förutsätter arbetet i allt fler verksamheter ett inbyggt lärande och en 
mer eller mindre kontinuerlig utveckling av processer och produkter. Många forskare ser idag 
lärande som en process där kunskap och kompetens bildas i och genom samverkan mellan 
människor inom ramen för det dagliga arbetet och den ”praktikgemenskap” som man ingår i.  
     Med utgångspunkt i detta sätt att se på lärande betonas också främst det informella lärande 
som sker i vardagsliv och/eller i arbete. Detta lärande kan ske medvetet och avsiktligt 
planerat, exempelvis genom olika nätverk, projektaktiviteter, handledning osv. Den största 
delen av det informella lärandet sker dock spontant och för individen omedvetet, ofta som en 
sidoeffekt av andra aktiviteter. Vi lär oss således också när vi inte har för avsikt att lära eller 
när vi inte är medvetna om att vi lär. Detta innebär dock inte att det lärande som sker i 
planerade utbildningssituationer, så kallat formellt lärande, skulle representera något radikalt 
annorlunda, som är ointressant eller oviktigt i det ovan antydda perspektivet. Tvärtom talar 
mycket för att den typ av teoretiska kunskaper och begrepp som betonas i formella 
utbildningssammanhang är av stor betydelse för att underlätta ett informellt lärande t.ex. i det 
dagliga arbetet (Backlund, Hansson & Thunborg, 2001). 
    Forskare talar mer och mer om det livslånga lärandet.  Den dominerande synen på lärande 
som företeelse och begrepp har med tiden genomgått en kraftig ”expansion” – och detta i ett 
flertal avseenden. Istället för att se lärande som något som sker främst i skola och utbildning 
under barn- och ungdomsåren, talas idag allmänt om det ”livslånga och livsvida lärandet” – 
ett synsätt som under senare år även kommit högt på dagordningen i olika forsknings- och 
policysammanhang (Ellström & Hultman, 2004).  
    Med detta synsätt är det inte längre någon självklarhet att en person efter avslutad 
yrkesutbildning är fullärd och kompetent. Han har en god grund men ny och användbar 
kunskap tillkommer, och förväntas tillkomma, hela tiden. Väl på en arbetsplats förväntas 
individen att hela tiden utveckla sin kompetens, denna kompetensutveckling kan ske formellt 
och informellt. Kompetensutveckling i form av formell utbildning är en lärandeform vars 
resultat går att ifrågasätta genom att ställa sig frågan hur mycket föremålet för själva 
utbildningsformen egentligen anser sig använda och ha nytta av den i utförandet av 
arbetsuppgifterna. Lärande i form av externa kurser och konferenser med på förhand planerat 
och bestämt innehåll, är inte nödvändigtvis anpassat efter deltagarnas omedelbara behov och 
frågor (Theliander m.fl., 2004). Kompetensutveckling kan däremot ske i ett informellt 
vardagslärande, baserat på tillfälliga observationer i det dagliga arbetet och eventuellt 
förstärkt genom umgänge och kommunikation med arbetskamrater och chefer osv. Det är då 
direkt relaterat till ett konkret utförande och individerna finner lättare lärandet användbart. 

2.2 Kompetens  
 
Kompetensutveckling har i allt högre grad kommit att ses som avgörande för organisationers 
effektivitet och konkurrensförmåga. Den starka konkurrensen mellan företag och 
organisationer har lett till ett ökat beroende av mänsklig kompetens, konkretiserad som 
kunskap och diverse färdigheter i olika avseenden såsom förmåga, kapacitet och 
kvalifikationer (Sandberg & Targama, 1998). Den samlade kompetensen är den viktigaste 
tillgången för organisationer som är beroende av mänsklig förmåga för att lösa sina uppgifter 
(Skogsberg & Sköldborg, 1991). Ett företags framgång beror ytterst på människors kompetens 
i arbetsutförande. Utan kompetens, inget utförande det vill säga inget acceptabelt utförande. 
En viktig ledningsuppgift är därför att leda medarbetarna så att de utvecklar en kompetens 
som ger upphov till önskvärda arbetsprestationer (Sandberg & Targama, 1998). 
     För att definiera begreppet kompetensutveckling behöver vi först titta närmare på vad 
kompetens innebär. Eftersom denna studie behandlar arbetslivspedagogik definieras 
kompetens utifrån relationen individ och arbete. Ett definitionsförslag är att ordet kompetens 
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avser ”individers förmåga att enskilt och i samverkan med andra bidra till lösandet av angivna 
uppgifter med givna resurser” (Skogsberg & Sköldborg, 1991, s. 6). Kompetens handlar alltså 
om ”hur människor i en gemenskap på olika sätt, inom vissa givna ramar, kan lösa egna 
arbetsuppgifter och direkt eller indirekt bidra till att andra kan göra detsamma” (Skogsberg & 
Sköldborg, 1991, s. 7). Länge sågs sannolikt kompetens som synonymt med yrkesskicklighet, 
alltså då hantverket ansågs vara den yttersta formen för yrkesmässig förmåga och även då 
yrkesarbetet inom industrin formades. Då kunde yrkesskickliga män ha en mycket utvecklad 
”teknisk förmåga”, medan den sociala förmågan kunde vara mindre utvecklad utan att detta 
påverkade kompetensen. Idag krävs en mer sammansatt förmåga för att uppnå kompetens. Det 
räcker inte med bara tekniskt kunnande för att lösa arbetsuppgifter, det måste även kunna 
göras i samspel med andra så att man bidrar till organisationens samlade förmåga (Skogsberg 
& Sköldborg, 1991).  
     Ellström (2002) talar om kompetens som en individs potentiella handlingsförmåga i 
relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att 
framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att 
identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder. Med förmåga avser Ellström individens 
psykomotoriska, kognitiva, affektiva, personliga och sociala färdigheter. En kortare förklaring 
av dessa termer är, gällande inledningsvis psykomotoriska faktorer, individens fingerfärdighet 
och handlag, alltså manuella färdigheter. Kognitiva faktorer avser den intellektuella förmågan 
att lösa problem och fatta beslut, medan affektiva faktorer gäller motivationella och 
emotionella handlingsförutsättningar, såsom engagemang och värderingar. 
Personlighetsfaktorer innebär självförtroende och självuppfattning och med sociala faktorer 
menas slutligen olika sociala färdigheter som samarbets- och kommunikationsförmåga. 
     Den kompetens vi talar om i denna studie relaterar till begreppet yrkeskunnande, ett 
begrepp som går att definiera på olika sätt. Ellström skiljer mellan fem olika sätt till denna 
definition: 
 

• Yrkeskunnande som formell kompetens, dvs. den kompetens, som förvärvats genom 
formell utbildning, och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller dylikt; 

• Yrkeskunnande som reell kompetens, dvs. den faktiska kompetens som en individ 
besitter, och som följaktligen individen potentiellt kan utnyttja för att lösa en uppgift 
eller utföra ett arbete; 

• Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, dvs. den kompetens som individen besitter, 
och som dessutom kommer till faktisk användning i arbetet; 

• Yrkeskunnande som den kompetens som, i någon mening, reellt krävs för att utföra 
arbetet på ett framgångsrikt sätt; 

• Yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och 
efterfrågas för ett visst arbete. 

 
Ellström (2002) beskriver hur ett vanligt sätt att närma sig analyser av yrkeskunnande är med 
utgångspunkt i den formella kompetens eller de meriter som arbetet anses kräva, eller som 
arbetskraften besitter, alltså genom kompetens förvärvad genom formell utbildning, 
dokumenterbar med betyg, intyg och liknande. Han pekar dock på att det finns problem med 
en sådan definition, då den är beroende av läget på arbetsmarknaden. Om det är många som 
söker ett visst arbete pressas de formella kompetenskraven upp. Vidare kan de formella 
kraven ge en felaktig bild av de faktiska krav som arbetet ställer, eftersom det kan vara svårt 
för ledningen för en verksamhet att tydligt veta vad olika arbeten egentligen kräver, utan att 
först göra en omfattande arbets- eller uppgiftsanalys. 
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Definitionsproblemet när det talas om formell kompetens ligger även på individnivå, då en 
individs formella kompetens kan vara skild från den reella kompetensen, alltså den kompetens 
individen verkligen besitter. Detta grundas dels på att vad som lärs ut i en utbildning på olika 
sätt skiljer sig från vad som lärs in, dels att den reella kompetensen även inkluderar resultatet 
av informellt lärande samt olika former av icke-formell utbildning. Detta innebär att en 
individs reella kompetens många gånger kan vara högre än vad som förväntas utifrån 
individens formella kompetens. Det har också framförts argument som pekar på att de 
arbetsvillkor och det lärande som sker i arbetet efter avslutad utbildning är mer avgörande för 
yrkesutövarens kompetens än vad den grundläggande utbildningen är (Ellström, 2002). 
     I andra fall kan individens reella kompetens också vara lägre än vad som förväntas utifrån 
den formella kompetensen, enligt Ellström huvudsakligen inom arbeten med små eller inga 
möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Senare forskning, som direkt studerat 
problemlösning i olika typer av arbets- och vardagssituationer, visar dock att människors 
vardagliga kognitiva förmåga i många situationer framstår som framgångsrik och kreativ, 
vilket leder Ellström att argumentera för att den reella kompetensen ska betraktas, inte som 
högre eller lägre än den formella, utbildningsrelaterade kompetensen, utan mer som kvalitativt 
skild från den. Således bör man vid analyser av yrkesrelaterad kompetens, värdera individens 
reella kompetens utifrån den praktiska situation där den tillämpas, snarare än utifrån kriterier 
knutna till formella utbildningskrav (Ellström, 2002). 
     Angående föreskrivna respektive faktiska kvalifikationskrav så behöver dessa inte alltid 
överensstämma med varandra. De fall där ett arbete kräver högre kompetens än vad som 
formellt efterfrågas av arbetsgivaren, kan, som tidigare nämnts, bero på att ledningen har 
bristfälliga kunskaper om vad olika arbeten faktiskt kräver, då detta kräver kostsamma 
uppgifts- eller arbetsanalyser. Det kan också förefalla så att ett arbete officiellt föreskrivs 
andra eller högre kvalifikationer än vad arbetet faktiskt kräver. Möjliga orsaker till kan vara 
att arbetsgivaren strävar efter att påverka ett arbetes eller en arbetsplats status genom att 
förändra de officiellt föreskrivna kvalifikationskraven. Det kan även bero på den ”inflation” 
på kvalifikationskrav som följer en ökad tillgång på arbetskraft på marknaden (Ellström, 
2002). 
     Ytterligare ett sätt att se på kompetens som yrkeskunnande är den utnyttjade kompetensen. 
Med utnyttjad kompetens avses den kompetens, som individen objektivt använder i utförandet 
av ett arbete. Den utnyttjade kompetensen kan, men behöver nödvändigtvis inte, 
överensstämma med individens reella kompetens. Vissa uppgifter kräver att individen 
utnyttjar sin fulla kompetens, medan andra uppgifter inte gör det. Olika individfaktorer som 
personlighet, motivation och erfarenhet och även faktorer sammanhängande med 
arbetssituationen, kan också begränsa individens möjligheter att utnyttja sin kompetens i 
utförandet av arbetet. Detta hinder för kompetensutnyttjande är ofta också ett hinder för 
individens möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet 
(Ellström, 2002). 
     Collins (2003), säger att begreppet kompetens innehåller flera centrala drag av 
dubbeltydighet. Det innefattar i varje fall tre olika betydelser. Först den uppgiftsbaserade eller 
behavioristiska uppfattningen, därefter en uppfattning som fokuserar på generella 
kännetecken hos utföraren, vilka är avgörande för ett effektivt utförande utan hänsyn till 
omgivningen i vilken de är applicerade. Slutligen en uppfattning som relaterar utmärkande 
drag (kännedom, attityd, förmåga och värderingar) till omgivningen i vilken de professionella 
befinner sig och måste handla mot (Jarvis, 2003). Dessa olika uppfattningar talar för frågan 
om vad kompetens egentligen är och vem som sätter standarden för den. Enligt Boud (1999) 
är det betydelsefulla att de två första definitionerna tenderar att skilja formell kännedom från 
att kunna tillämpa den, att ha förmågan och villigheten att använda den i särskilda situationer. 
Den tredje uppfattningen reflekterar den sorts förmåga som vanligen söks vid högre 
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yrkesutbildningar och vilken uppmuntrar de lärande att bedöma hur deras prestation ligger i 
förhållande till önskvärd standard. Men, som Boud uppmärksammar, lämnar detta fortfarande 
frågan öppen om vem som sätter standarden. Kompetensspecificeringar reflekterar alltid 
standarden satt av andra (Jarvis, 2003). 

2.3 Kompetensutveckling 
 
Så som vi definierar den form av kompetensutveckling, vars fruktbarhet vi ämnar undersöka i 
denna studie, överensstämmer med Ellströms definition, ”som en sammanfattande beteckning 
på de olika typer av planerade åtgärder, som kan utnyttjas för att påverka utbudet av 
kompetenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden” (Ellström, 2002, s. 106). Vi 
kallar denna form icke-situerad kompetensutveckling. Det är dock viktigt att klarera att 
kompetensutveckling även kan förekomma på situerad basis, alltså genom ett incidentiellt 
vardagslärande. De idag vanligaste formerna av kompetensutveckling i arbetslivet är enligt 
Olsson (2004) i huvudsak två. Den ena är vardagslärande eller incidentiellt lärande, baserat på 
tillfälliga observationer i det dagliga arbetet och eventuellt förstärkt genom umgänge och 
kommunikation med arbetskamrater, chefer m.fl. Den andra – med högst varierande frekvens 
över tid och olika yrkesgrupper – är individuellt deltagande i externa kurser och konferenser 
med på förhand planerat och bestämt innehåll, inte nödvändigtvis anpassat efter deltagarnas 
omedelbara behov och frågor (Theliander m.fl., 2004). 
     Ellström (1993) säger att det går att skilja mellan en organisationsrelaterad och en 
individrelaterad innebörd av termen kompetensutveckling. Den sistnämnda är en beteckning 
på de individuella lärprocesser varigenom kompetens förvärvas. Den förstnämnda avser den 
definition vi tidigare presenterade, en beteckning på planerade åtgärder som påverkar 
kompetensutbudet. Bland dessa åtgärder finns formell utbildning av personal, men även olika 
typer av icke-formell utbildning (t ex kvalitetscirklar, projektutbildning och olika former av 
instruktion i samband med utförandet av arbetet). Vi vill påpeka att organisationsrelaterad och 
individrelaterad kompetensutveckling således inte är synonymt med icke-situerad och situerad 
kompetensutveckling. Individrelaterad kompetensutveckling är alltså individens lärprocess 
som kan innefatta både icke-situerad och situerad kompetensutveckling. 
     För att fördjupa beskrivningen av begreppet kompetensutveckling, den icke-situerade form 
som utgör vår definition för denna studie, redogör Ellström (2002) för fyra teoretiska 
perspektiv och vi kommer här lite kortfattat att behandla dem. Det första perspektivet är 
tekniskt-rationellt som bygger på rationalistiska föreställningar om organiserad verksamhet 
som medvetet planerade medel för att förverkliga huvudmannens intressen och mål. Bilden av 
kompetensutveckling framträder ur detta perspektiv som en rationellt planerad och inifrån 
styrd process, med syfte att öka företagets produktivitet. Konsensus vad gäller efterfrågan på 
kvalifikationer och behov av kompetensutveckling antas vara oproblematisk och möjlig att 
uppnå genom objektiva analyser av arbetets kvalifikationskrav och arbetskraftens 
kvalifikationer. 
     Det humanistiska perspektivet lägger tonvikten vid en psykologisk, utvecklingsinriktad 
humanism. Det brukar uttryckas som att utbildning och andra former av kompetensutveckling 
inte skall ses som en kostnad utan som en investering. Även inom detta perspektiv är det 
relativt oproblematiskt att uppnå konsensus vad gäller efterfrågan på kvalifikationer och 
behov av kompetensutveckling mellan berörda parter. Kvalifikationsanalysen utgår dock från 
behov hos individen och det sociala systemet, snarare än från arbetsuppgifternas krav. Behov 
av kompetensutveckling fastställes genom informella sociala processer (t ex 
planeringssamtal), snarare än genom formella, systematiska behovsanalyser. 
Individens/gruppens möjligheter att lära och utvecklas står i fokus för 
kompetensutvecklingen. Ur det humanistiska perspektivet vill man skapa effektivitet i 
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företaget eller organisationen genom en öppen och väl fungerande kommunikation, 
samförstånd vad gäller grundläggande värderingar och mål, ett öppet och tillitsfullt 
organisationsklimat samt en utbredd förmåga till flexibilitet och problemlösning bland 
personalen. Personalens kompetens ses med detta effektivitetsbegrepp som en kritisk resurs 
för verksamheten, som ska tillvaratas genom utbildning och andra utvecklingsåtgärder. Det 
har dock riktats mycket kritik mot detta perspektiv, gällande dess konsensus antagande, vilket 
kommer till uttryck i möjligheten att integrera individens och organisationens behov och mål, 
samt den åtföljande blindheten för konflikter i verksamheten. Det anses att modellen därav 
utnyttjas för att legitimera en osynlig maktutövning i form av ideologisk kontroll (Ellström, 
2002). 
     Konflikt-kontroll perspektivet upphäver antagandet om konsensus vad gäller 
grundläggande värderingar och mål inom organisationen. Här utgår man istället från att 
motsättningar och konflikter mellan olika parter i en organisation (t ex mellan arbetsgivare 
och arbetstagare) är grundläggande för organisationens sätt att fungera, så även rörande 
kompetensutvecklingsfrågor. Makt, och förmågan att mobilisera makt blir den viktigaste 
resursen inom organisationen, som i sin tur är en arena där olika individer och grupper 
kämpar om makt i syfte att främja sina intressen och verksamhetsidéer. Ur ett konflikt-
kontroll perspektiv antas olika former för kompetensutveckling i högre grad bestämmas av 
arbetsgivarens intresse av kontroll, interna motsättningar och rådande maktförhållanden i 
organisationen än av rationella analyser eller humanistiska argument (Ellström, 2002). 
     Vad slutligen gäller det institutionella perspektivet, så antas utbildning och andra former 
för kompetensutveckling ha i första hand symboliska funktioner bl. a. funktionerna att 
upprätthålla och förbättra verksamhetens legitimitet såväl inåt mot personal som utåt mot 
omvärlden. Efterfrågan på kvalifikationer är i hög grad socialt konstruerad, och relativt 
oberoende av arbetets ”objektiva” krav. De satsningar som gör på kompetensutveckling är 
ofta reaktiva och relativt kortsiktigt motiverade (Ellström, 2002). 
     Leder då kompetensutvecklingar till användbar yrkeskunskap för arbetstagaren? Det 
kräver först och främst en hel del grundförutsättningar. Att få till stånd kompetensutveckling 
för redan yrkesverksamma, i en djupare mening än bara vardagslärande och ackumulerad 
erfarenhet, är, enligt Olsson (2004), förbundet med många olika villkor. Att företaget ställer 
resurser till förfogande är bara en sådan förutsättning för en planerad och strukturerad 
utveckling av personalens kompetens. Ett annat villkor är att berörda personalgrupper, 
individuellt och i olika grupperingar, är motiverade och kan finna den extra ansträngning, som 
allt systematiskt lärande alltid innebär, mödan värd. För detta är naturligtvis såväl 
lärprocessens form som dess innehåll av stor betydelse men också många andra faktorer, som 
kan sammanfattas med begreppet ”arbetsplatsens sociala klimat”. Viktigt är också att berörda 
personalgrupper kan se meningen och syftet med kompetensutvecklingen, både för dem själva 
och för verksamheten. Även om ett långsiktigt mål för verksamheten kan vara högre 
kompetensnivå för personalen som helhet, t.ex. som en förutsättning för ökad innovationskraft 
och större flexibilitet i organisationen, bör mer kortsiktiga delmål för kompetensutvecklingen 
formuleras. Personal, som utvecklar sin kompetens, ska inom rimlig tid kunna avläsa effekter 
av sina ansträngningar, dvs. kompetensutveckling och användning och nyttogörande av ny 
kompetens måste gå hand i hand, om motivationen för lärande ska bestå (Olsson, 2004). 
     För de lärande individernas motivation är det också viktigt att kunna se 
kompetensutvecklingen som lönsam för egen del. Detta behöver inte nödvändigtvis enbart 
handla om förbättrade löneförmåner utan kan också utgöras av förändrade arbetsvillkor såsom 
ökad egenkontroll över det egna arbetet, mer stimulerande arbetsuppgifter med ökat ansvar 
och ökade befogenheter, minskad stress genom minskad osäkerhet inför vissa uppgifter, 
bredare arbetsuppgifter och därmed mindre monotoni och liknande (Olsson, 2004). 
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     Det är således flera grundförutsättningar som ska infrias för att en kompetensutveckling 
ska leda till användbar yrkeskunskap. Om arbetstagarna varken ser meningen med 
kompetensutvecklingar, eller finner dem användbara, är det för den skull inte nödvändigt att 
se negativt på kompetensutvecklingar som fenomen. Sandberg och Targama (1998) talar 
närmast om hur de som anordnar utbildningar, ofta inte är klara med vad de vill åstadkomma 
med dessa, och att i de fall målen är uttalade, är de ofta orealistiska med hänsyn till de 
praktiska ansatser som valt att utnyttjas. När grundprincipen ”lära modellen och principen 
först, sedan tillämpa den” används inom kompetensutvecklingar, alltså den traditionella 
skolmodellen, leder det ofta inte till något fruktbart lärande i arbetslivet. Individerna känner 
till vissa modeller och kan också beskriva dem, men kunskapen får inte någon förankring i 
människors vardagliga handlande. Kunskaperna blir bara hängande i luften som memorerade 
teser. Sådana kunskaper kan dessutom vara direkt negativa, då de ger individen en bedräglig 
känsla av att behärska något, trots att så inte är fallet i praktiken (Sandberg & Targama, 1998), 
och utifrån våra egna arbetslivserfarenheter är vi beredda att dela denna uppfattning av hur 
kompetensutvecklingar kan ge individen en falsk tro på den egna förmågan. 
      

2.4 Tidigare forskning 
 

2.4.1 Historik 
 
Utbildning och lärande i arbetslivet har som pedagogiskt forskningsfält expanderat under de 
senaste årtiondena. Inte bara för svenska förhållanden utan även internationellt. Under senare 
år har området fått en inriktning mot frågor kopplade till de satsningar som görs på 
kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, och som berör stora grupper av anställda. 
Forskningen om pedagogik i arbetslivet har, i jämförelse med de studier som gjordes fram till 
början av 1980-talet, flyttat fokus från urval, rekrytering och utbildning av ledare och 
anställda till ett fokus på frågor om arbetsplatsen som lärandemiljö, informellt lärande och de 
villkor för lärande som finns i dagens arbetsliv. Denna förskjutning av forskningens fokus 
återspeglar åtminstone delvis den ”pedagogisering” av stora delar av arbetslivet som skett 
sedan mitten av 1980-talet och som fortfarande tycks pågå. Just denna pedagogisering 
kommer till uttryck bl. a. genom omfattande satsningar på utbildning och andra former för 
kompetensutveckling av såväl personal som ledning i företag. Genom detta aktualiserades 
alltså utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor, och därmed en rad klassiska 
frågeställningar vad gäller vilka som får möjlighet att delta och faktiskt deltar i 
personalutbildning, utbildningarnas innehåll och arbetsformer, samt de effekter som uppnås 
och den betydelse som utbildningarna har för deltagande individer (Ellström, Löfberg, 
Svensson, 2005). 
     I och med att utbildning, lärande och kompetensutveckling i arbetslivet kom att bli ett 
pedagogiskt forskningsområde tillfördes ny kunskap till förståelsen av människan i 
arbetslivet. Inom den pedagogiska forskningen om arbetslivet har intresset för arbetstagarens 
upplevelse av arbete och utbildning ökat. Detta är en motsvarighet till den betoning av vikten 
att utgå från eleven och den studerande som funnits inom den allmänna pedagogiken. 
Människors upplevelser, erfarenheter, syn, föreställningar, uppfattningar och förhållningssätt 
utgör närliggande förutsättningar för och resultatet av pedagogiska processer genom att de 
också utgör innehåll i dessa processer. Undersökningar av de uppräknade kvaliteterna i 
människors relation till arbete och arbetssammanhang är uttryck för en ökad betoning av 
innehållet i det kunskapsmässiga lärande som inte har färdighets- eller faktakunskapskaraktär. 
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Kunskap och lärande har fått allt större betydelse, inte minst det personliga förhållandet till 
lärande (Ellström, Löfberg, Svensson, 2005). 
     I ett vidare sammanhang har den pedagogiska arbetslivsforskningen bidragit till att vidga 
den pedagogiska forskningens perspektiv från ett fokus på formell utbildning och 
undervisning (”utlärning”) till en fokusering på betingelser för lärande, kunskapsbildning och 
kompetensutveckling som en del av människors vardagliga liv. På ett allmänpedagogiskt och 
teoretiskt plan kan detta bidra till en vidareutveckling av förståelsen av mänsklig 
kunskapsbildning och dess kontextuella villkor. Den arbetslivspedagogiska forskningens 
nuvarande inriktning mot frågor relaterade till arbetsplatsen som lärandemiljö, inkluderande 
kunskapsbildning och kompetensutveckling, och det ökade intresset för möjligheter till 
lärande som ligger i anställdas deltagande i olika former för verksamhetsutveckling kan, 
genom en fortsatt inriktning mot denna typ av frågor, gen betydelsefulla och bestående bidrag 
till samhällsvetenskaplig arbetslivsforskning (Ellström, Löfberg, Svensson, 2005). 
      

2.4.2 Kompetensutveckling för yrkesverksamma 
 
Just kompetensutvecklingars betydelse och dess användbarhet för deltagande individer är av 
intresse för denna studie. Ett exempel på områden, där de senaste decenniernas utveckling har 
inneburit nya och utvecklade kompetenskrav, är industrins operatörsarbeten (Olsson, 2004), 
och uppföljningar av kompetensutvecklingsprojekt, och dess användbarhet för personalen, har 
gjorts. Vi ska här beskriva en forskning som följer upp ett projekt för kompetensutveckling 
inom verkstadsindustrin, och dess utgång (Thång & Wärvik, 2005). Projektet, eller snarare 
programmet, fick namnet Kompetensutveckling för yrkesverksamma, förkortat, och i 
fortsättningen kallat, KFY 2000+. En av forskarna medverkade aktivt i programmet från dess 
start 1994 och båda forskarna medverkade som utvärderare när projektet närmade sig slut. Ett 
av de medverkande företagen för projektet studerades även under två år av en av forskarna för 
ett avhandlingsarbete, dock med annan inriktning. Slutsatsen framträder genom 
intervjumaterial där forskarna ställer sig kritiska mot hur projektet genomförts och dess 
resultat. De börjar forskningsrapporten med att beskriva hur projektet var tänkt att fungera 
men påvisar hela tiden svårigheten med att få effekten av liknande projekt att bestå, samt 
övriga problem som hur olika inblandade parters skilda intressen orsakar oklarhet och hur 
inriktningen föreföll oklar. Forskarna undersöker, förutom hur väl projektet för 
kompetensutveckling slagit ut, även hur funktionellt och översättbart projektet är i andra 
arbetssammanhang. De är kritiska mot att det går att utarbeta modeller för lärande som går att 
överföra från ett sammanhang till ett annat. De menar att pedagogisk verksamhet alltför ofta 
riktar tilltro mot goda modeller för att åstadkomma lärande, men att kunskap inte så lätt låter 
sig överföras från en praktik till en annan. Hur välformulerad en pedagogisk modell än är så 
formas den om i ett sammanhang för att passa den där rådande situationen. 
     Området för forskningen är alltså ett omfattande lokalt samverkansprojekt för att stimulera 
och åstadkomma kompetensutveckling bland såväl stora, som små och medelstora 
verkstadsföretag. Satsningen på projektet, KFY 2000+, startade i november 1994 och 
avslutades formellt 2001. KFY 2000+ genomfördes i samverkan mellan olika industriföretag, 
arbetsmarknadens parter samt utbildningsanordnare av olika slag. KFY 2000+ skulle som 
program främst driva och genomföra utvecklingsprojekt avseende kompetensstyrning samt 
olika former för utbildning och lärande inom verkstadsindustrin i Göteborgsregionen (Thång 
& Wärvik, 2005). 
     Det skulle främst handla om IT-baserade eller IT-stödda pedagogiska program, som skulle 
svara mot företagens och de anställdas behov. Den tid som inte direkt användes för produktivt 
arbete skulle nyttjas för kompetensutveckling. Utvärderingen visade dock att de genomförda 
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satsningarna kom att bli mycket kortvariga. När KFY 2000+ efter cirka ett halvårs projekttid 
lämnade de enskilda företagen upphörde i stort sådana aktiviteter som initierats genom 
projektet. Projektet är i det här avseendet inte unikt. Samhället har satsat mycket pengar på en 
lång rad liknande utvecklingsprojekt med förändrade ambitioner vilka har riktats mot företag 
och offentlig verksamhet. Utvärderingar av dessa pekar ofta just på svårigheten att få den 
verksamhet projektet initierat att fortgå även efter projekttidens slut (Thång & Wärvik, 2005). 
     Analysen bygger på intervjuer med personer knutna till projekt KFY 2000+. Det handlar 
om medlemmar i styrgruppen, projektledare, företagsledare vid sexton medverkande företag, 
fackliga representanter vid femton medverkande företag samt gruppintervjuer med 
produktionspersonal vid ett av de medverkande företagen (Thång & Wärvik, 2005). Det 
sistnämnda företaget är dessutom det som studerades av en av forskarna under två års tid för 
ett annat avhandlingsarbete.  
     En ambition som ofta uttrycktes inom KFY 2000+ var att åstadkomma något som kallades 
en kompetenskultur inom industrin. Föreställningar om vad denna skulle kunna vara 
formulerades dock mycket vagt. Det saknades en innehållslig idé utöver ”vikten av 
kompetensutveckling”. Inom KFY 2000+ fanns en tilltro till det goda exemplet att, att 
modeller för kompetensutveckling skulle kunna utvecklas vid de stora företagen och sedan 
enkelt kunna överföras till de mindre. Problemet med programmet vara att det saknades ett 
konkret och tydligt innehåll. Det talades allmänt om vikten av kompetensutveckling och 
behovet av att förändra för att följa med i en snabb utveckling. Det fanns således en stark 
tilltro till utbildning som en nödvändig grund för individens anställdbarhet och företagens 
konkurrenskraft. Vad som kunde vara kompetensutveckling konkretiserades slutligen framför 
allt i form av datorer som placerades ut i nära anslutning till produktionen, och som namngavs 
”produktionsnära lärcentra”, och i form av ”positioner som projektledare”, ”projektplaner” 
och ”gratis utbildning”. Dessa utgör också exempel på de redskap som KFY 2000+ har 
tillgång till i sin övergång från planeringsfas till operativ fas. Resultatet var dock mycket 
nedslående, eftersom när KFY 2000+ lämnade företagen så avklingade aktiviteterna i 
lärcentrumet. Utvärdering visade att de datorer som placerats ut i mycket liten utsträckning 
användes, och det gjordes heller ingen uppföljning av avslutade insatser. En av projektledarna 
förklarade hur man jagat vidare till nya saker hela tiden och inte följt upp projektet, och att det 
finns ett tryck på att jobba med nytt hela tiden (Thång & Wärvik, 2005). 
     Projektens ”nyhetsvärde” blev ett viktigt inslag i projektorganisationens interna arbete. 
Liten uppmärksamhet ägnades åt vem det var som skulle använda de datorutrustade 
lärcentrumen och hur dessa kom in i den arbetssituation produktionspersonalen var en del av. 
Ett halvår efter att datorerna installerats genomfördes intervjuer med produktionspersonalen 
där bland annat en fråga om användandet av lärcentrumet kom att diskuteras. En av forskarna 
hade tillbringat tid i produktionen och noterat att datorerna knappt användes. En av 
montörerna säger i en gruppintervju, att för att göra det han gör i jobbet, det vill säga byta 
kretskort, behöver man inte kunna använda en dator. Det visar sig ganska allmänt att 
montörerna pratar om lärcentrumet som att handla om grundläggande datorkunskap och inte 
ha med själva arbetet att göra. Det datorkörkort som lärcentrumet erbjöd, beskrevs som något 
ovidkommande, något som man egentligen inte skulle syssla med som produktionspersonal 
(Thång & Wärvik, 2005). 
     Avslutningsvis kan sägas att KFY 2000+ som företeelse saknade ett konkret och tydligt 
innehåll, även om det talades mycket om vikten av kompetensutveckling och behovet av att 
förändra för att följa med i utvecklingen. Forskarna ställer sig frågan vad sådana satsningar 
som KFY 2000+ egentligen skall vara till för? Produktionspersonalen hade svårt att koppla 
det produktionsnära lärcentrumet och datakörkortet innehållande bland annat Word och Excel 
till sitt eget arbete. De tyckte inte att de behövde kunna detta för att klara av sitt arbete, det var 
något de inte använde i sin arbetsvardag. Idén med lärcentrumet var att ordna 
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kompetensutveckling. Datakörkortet betraktades som en introduktion för att kunna hantera 
lärcentrumets datorer på egen hand. Detta var dock inte synligt på produktionsgolvet. Där 
blev det mer en fråga om att nu finns här datorer där ni kan lära er något om det finns tid över. 
KFY 2000+ upptagenhet av sig självt som projekt, och inriktningen mot något nytt, medförde 
att projektet ”glömde bort” dem som skulle använda lärcentrumet, nämligen 
produktionspersonalen och de sammanhang dessa var en del av. Lärcentrumet skapade mest 
förvirring på produktionsgolvet, vad ska vi ha det till? (Thång & Wärvik, 2005). 
      

2.4.3 Arbetsupplevelse och utbildningssyn hos icke facklärda. 
 
Som vi tidigare nämnt har intresset för arbetstagarens upplevelse av arbete och utbildning 
ökat inom den pedagogiska forskningen om arbetslivet. Larsson, Alexandersson, Helmstad 
och Thång (1986) gjorde en undersökning om hur icke facklärda upplevde sitt arbete och 
möjligheter till utbildning. Undersökningen gjordes genom intervjuer och utgångspunkten för 
analysen var intervjupersonernas subjektiva uppfattning av arbete och utbildning. De 
yrkesgrupper som intervjuades var mejeriarbetare, tekoarbetare, lagerarbetare, 
sjukvårdsbiträden och verkstadsarbetare. Urvalet av undersökningsgrupper utgick från arbeten 
där kraven på yrkesutbildning är små, och att gruppen således kan anses som korttidsutbildad.  
I resultatet framgår att de icke facklärda arbetarna med kort formell utbildningsbakgrund, 
oftast har en snäv instrumentell syn på utbildning, medan de med en något längre utbildning 
har en vidare syn på utbildning. Exempelvis visade det sig att bland de lagerarbetare som har 
längre utbildning finns också en vidare syn på utbildning. De arbetare med en snäv syn på 
utbildning understryker starkt den direkta nyttan av utbildningen, exempelvis att utbildning 
bara är befogad när man behöver den i sitt nuvarande eller framtida arbete. De saknar 
motivation till att delta i en utbildning om inte denna är direkt kopplad till arbetets krav. 
Tydligt är även hur arbetets karaktär och synen på utbildningen tillsammans utgör en allians 
som gör att utbildning saknar mening ur vissa grupper av arbetares perspektiv. Kort sagt 
framgår av undersökningen hur stora grupper av icke facklärda arbetare med kort formell 
utbildningsbakgrund har en snäv syn på utbildning, vilket innebär att de inte är intresserade av 
att deltaga i en utbildning om de inte har direkt nytta av den i arbetet.  
 

2.5 Sammanfattning 
 
Vi har tidigare definierat kompetensutveckling som en sammanfattande beteckning på de 
olika typer av åtgärder, som kan utnyttjas för att påverka utbudet av 
kompetenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingar är alltså 
till för att öka kompetensen på ett företag, men används verkligen denna kompetens? Om inte, 
vad ska den vara till? Vi har tidigare relaterat ordet kompetens till begreppet yrkeskunnande, 
och kunnat se hur det finns olika former av kompetens. Först den formella kompetensen, som 
kan dokumenteras med betyg, intyg eller liknande. Denna kompetensform behöver inte betyda 
att individen i praktiken verkligen kan de saker som intyget säger, Sandberg & Targama 
(1998) talar om hur individen får en bedräglig känsla av att behärska något, trots att så inte är 
fallet. Ellström (2002) poängterar att en individ också kan besitta större kompetens än vad den 
formella kompetensen anger. Den är således skild från den reella kompetensen, alltså den 
kompetens som individen verkligen besitter. Den utnyttjade kompetensen, är den kompetens 
som individen besitter, och som dessutom kommer till faktisk användning i arbetet. Denna 
kompetensform behöver inte överensstämma med individens reella kompetens, vilken kan 
vara högre än den som utnyttjas. Slutligen finns den kompetens som faktiskt krävs för att 
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utföra en arbetsuppgift, samt den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och 
efterfrågas för ett visst arbete.  
     Då vi tidigare ställt frågan om kompetensutvecklingar leder till användbar kompetens, är 
den utnyttjade kompetensen den form vi huvudsakligen tar fäste på för denna studie, och som 
vi vill se huruvida den uppnås genom kompetensutvecklingar av formell, icke-situerad 
karaktär. Vi förutsätter alltså att en kompetensutveckling leder till kompetens, men utnyttjas 
denna kompetens i arbetet? Är den användbar? Vi ställde tidigare även frågan: om inte, vad 
ska den vara till? Olsson (2004) beskriver hur kompetensutvecklingar inte nödvändigtvis är 
anpassade efter deltagarnas omedelbara behov och frågor. Ellström (2002) beskriver olika 
teoretiska perspektiv på kompetensutvecklingar, däribland hur företaget, genom utbildning 
och andra former av kompetensutveckling, vill vinna legitimitet på marknaden och att 
kompetensutvecklingen bara har en symbolisk funktion. För att understryka hur kompetent 
personal ett företag har, och därav kompetensen på själva företaget, kan det mycket väl gärna 
pekas på att personalen genomgått och genomgår kompetensutvecklingar. Faran här är att det 
är kompetensutvecklingen som fenomen som står i fokus, inte dess innehåll. De som anordnar 
kompetensutvecklingarna är inte klara med vad de vill åstadkomma med dem i praktiken, mer 
än att upprätthålla företagets legitimitet, inte hur deltagarna ska använda kunskapen. Utifrån 
detta perspektiv är det stor risk för att arbetstagarna inte ser meningen med 
kompetensutvecklingen, då de inte kan förankra dess innehåll i yrkesvardagen och inte 
använda det de lärt sig i det dagliga arbetet. Den kompetens en sådan kompetensutveckling, i 
bästa fall, ger är inte en utnyttjad kompetens. Ett exempel på en kompetensutveckling av detta 
slag beskrivs under kapitlet tidigare forskning, i form av projektet KFY 2000+. Nämnda 
projekt stärker vår undran om kompetensutvecklingars användbarhet utifrån de deltagande 
arbetstagarna och deras upplevelser av tilltänkta kompetenshöjande åtgärder. KFY 2000+ 
beskrivs som upptaget av sig självt som projekt, och produktionspersonalen som det 
egentligen skulle riktas mot glömdes bort. Projektet för kompetensutveckling skulle svara mot 
företagens och de anställdas behov, och det skulle främst handla om IT-baserade pedagogiska 
program. Utvärderingen pekar dock på att projektet saknade ett tydligt och konkret innehåll. 
Det talades i projektet mycket om vikten av kompetensutveckling, men det saknades en 
innehållslig idé. Vid intervjuer med produktionspersonalen, som genomgått 
kompetensutvecklingen och för vilka den var avsedd, visade det sig att det datorförsedda 
lärcentrum som projekt KFY 2000+ medfört som en konkretisering av kompetensutveckling, 
mest skapat förvirring på produktionsgolvet. Personalen ställde sig frågan om vad de ska ha 
det till. De ansåg att för att utföra de arbetsuppgifter de har, behöver de inte kunna använda en 
dator. De talar om att lärcentrumet handlar om grundläggande datorkunskap, och relaterar inte 
denna kunskap till själva arbetet. En annan undersökning (Larsson, Alexandersson, Helmstad 
och Thång, 1986), gjord genom intervjuer och med utgångspunkt i intervjupersonerna 
uppfattning, handlar om hur icke facklärda upplevde sitt arbete och möjligheter till utbildning. 
De yrkesgrupper som intervjuades var mejeriarbetare, tekoarbetare, lagerarbetare, 
sjukvårdsbiträden och verkstadsarbetare. Det framgår av undersökningen hur stora grupper av 
icke facklärda arbetare med kort formell utbildningsbakgrund har en snäv syn på utbildning, 
vilket innebär att de inte är intresserade av att deltaga i en utbildning om de inte har direkt 
nytta av den i arbetet. De arbetare med en snäv syn på utbildning understryker starkt den 
direkta nyttan av utbildningen, exempelvis att utbildning bara är befogad när man behöver 
den i sitt nuvarande eller framtida arbete. De saknar motivation till att delta i en utbildning om 
inte denna är direkt kopplad till arbetets krav. Det är utifrån dessa utgångspunkter vi vill göra 
vår studie.  
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2.6 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka anställdas upplevelser av kompetensutveckling.  
Fråga: hur relateras upplevd kompetensutveckling till egna behov av användbar 
yrkeskunskap? 
 

2.7 Teoretiska utgångspunkter 

2.7.1 Perspektiv på lärande  
 
Säljö (2000) talar om lärandet som en aspekt och ett möjligt resultat av all mänsklig 
verksamhet. Det kontextuella perspektivet inriktar sig på att lärandet är en väsentlig del av 
människors vardagsverklighet och sociala sammanhang, och hör hemma i arbets- och 
yrkeslivet där det tillämpas för att förstå komplicerade arbetssituationer (Andersson, 2000). 
Gustavsson (2005) beskriver ett kontextuellt perspektiv baserat på teorier om situerat lärande 
och verksamhetsteori, då dessa betonar att lärande och arbete är två integrerade processer och 
att arbetet skapar olika potentialer för lärande i vardagen. Hon talar om lärandets sociala och 
relationella karaktär som en central utgångspunkt för det kontextuella perspektivet, vilket 
innebär ”att lärande alltid sker i samspel med andra människor genom handlande och 
deltagande i dagliga aktiviteter i olika situationer och sociala sammanhang” (Gustavsson, 
2005, sid. 245). I varje situation där människor samspelar finns därmed möjligheter att 
tillägna sig andra människors kunskaper och erfarenheter.  
     Ytterligare en central utgångspunkt för det kontextuella perspektivet på lärande, som 
beskrivs av Gustavsson (2005), är att lärandet kan sägas vara bundet till kontexter, alltså olika 
sammanhang och situationer, vilka kan vara historiska, materiella, kulturella och sociala. För 
att ett lärande ska kunna vara möjligt måste den lärande individen vara deltagande i sådana 
sammanhang och situationer. En grupp människor som har en yrkessamhörighet, och som 
utövar en gemensam verksamhet, utvecklar ett ömsesidigt engagemang där tillitsfulla 
relationer uppstår och där de ger och tar emot hjälp av varandra. Människorna lär här i 
samspel med varandra, och arbetet är själva kontexten för lärandet. 
     I det kontextuella perspektivet ser vi kopplingen mellan arbete och lärande. Ellström 
(2002) beskriver hur lärandeprocessen länge uppfattats som en överföring av kunskaper 
genom någon form av utbildningsprocess, som mer eller mindre varit separerad från själva 
tillämpningssituationen, men som på senare år dock kommit att betona den potentiellt starka 
kopplingen mellan arbete och lärande vi talat om. Lärandet är inte längre en skild aktivitet 
från det dagliga arbetet utan en integrerad aspekt av arbetet. Ett effektivt arbete innebär med 
detta perspektiv inte bara att producera ett resultat i form av varor eller tjänster, utan dessutom 
ett lärande och en utveckling av kunskap och kompetens. Att lärande och arbete är två 
sammanlänkade processer ligger nära den syn på lärande som idag är dominerande inom stora 
delar av lärandeforskningen. Lärandet ses, inom detta synsätt, som en integrerad aspekt av 
mänsklig verksamhet, en process där kunskap och kompetens bildas i och genom samverkan 
människor emellan i det dagliga arbetet och den praktikgemenskap man ingår i. Med 
utgångspunkt i detta synsätt på lärande betonas framförallt det informella lärande som sker i 
vardagen eller arbetslivet (Ellström, 2001). Dock menas inte att formella 
utbildningssammanhang är av underordnad betydelse, teoretiska kunskaper som betonas i 
formella utbildningssammanhang är av stor betydelse för att underlätta ett informellt lärande i 
det dagliga arbetet. Men människors mer eller mindre kontinuerliga lärande behöver inte 
innebära en automatisk utveckling av kunskap eller kompetens. Det kan även medföra 
passivisering, anpassning till ogynnsamma förhållanden eller andra negativa konsekvenser. 
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Problemet ligger snarast i vad vi lär och hur ett önskvärt lärande kan främjas. Av stor 
betydelse är vad vi lägger i begreppet lärande, lärandet har en dubbelhet – både anpassning 
och utveckling. (Ellström, 2002). Traditionellt har lärande ofta uppfattats som hur individer 
förvärvar kunskaper eller löser problem och handlar i relation till en situation där uppgifter, 
mål och andra förutsättningar antas vara givna. Man lär sig alltså något med utgångspunkt i 
givna mål utan att i nämnvärd omfattning ifrågasätta dem. De kunskaper, tankesätt och rutiner 
som tillägnas är på förhand definierade. Behovet av att ifrågasätta, kritiskt granska och 
förändra förhållanden uppmärksammas inte utifrån detta synsätt, och lärandet blir ett 
bemästringslärande, ett anpassningsinriktat lärande, där individen lär sig bemästra givande 
förhållanden (Ellström, 2001, 2002). Individen lär sig utföra en uppgift på samma sätt som 
gjorts tidigare, och en individ som inte känner att han har makten och möjligheten att 
utvecklas utan lär sig att monotont utföra en uppgift eller förstå en viss situation kan lätt bli 
passiv då han anpassat sig efter denna realitet. Ett anpassningsinriktat lärande, även om det 
bidrar till en viss underordnig, behöver dock inte vara negativt, då lärandet, i relation till 
individens kompetens, får individen att förbättra sin kompetens för att hantera och bemästra 
en viss typ av uppgifter eller situationer (Ellström & Hultman, 2004).  
     Ett utvecklingsinriktat lärande däremot, kännetecknas av att individen antas ha ett 
ifrågasättande och omprövande förhållningssätt till de uppgifter han tilldelas, och är beredd att 
påverka sina arbetsvillkor. Han utvecklar och prövar nya tankesätt och nya sätt att handla. 
Fokus ligger på att utforma problem snarare än att bara lösa givna problem. Det krävs ett 
experimenterande förhållningssätt, innebärande att existerande rutiner ifrågasätts och 
omprövas, nya tillvägagångssätt utvecklas (Ellström, 2001, 2002). Ett utvecklingsinriktat 
lärande har dock inte bara positiva aspekter, en negativ aspekt kan vara att det läggs för 
mycket fokus på flexibilitet och omprövning, individen kan känna sig stressad och otillräcklig 
om inte denne kreativt lyckas utveckla varje situation (Ellstöm & Hultman, 2004).  
 

2.7.2 Lärande och relevansstruktur 
 
Ett centralt begrepp för lärandet är enligt Marton och Booth (2002) lärandets relevansstruktur, 
vilket innebär att en inlärningssituation måste ha en mening för den lärande utifrån syfte, krav 
och förväntat resultat. De talar om erfarandets relevansstruktur, det vill säga hur relevant 
erfarandet känns för den lärande. Upplevs inlärningssituationen och dess innehåll relevant i 
förhållande till vilket sammanhang det förväntas användas? Ett exempel är just 
kompetensutveckling som ett inlärningstillfälle där de deltagande måste finna innehållet 
relevant för den yrkesvardag det förväntas appliceras, för att de ska motiveras att lära. Om den 
lärande upplever en hög relevansstruktur i ett inlärningstillfälle, är detta också ett incitament 
för lärandet. Det är viktigt att de lärande kan se helheten, alltså hur det som de förväntas lära 
kan ses som delar, som är något som leder till användning i ett större sammanhang, i en 
helhet. Om de inte kan se denna helhet är det troligt att lärandet misslyckas (Marton & Booth, 
2000).  
     Att uppleva en hög relevansstruktur i en inlärningssituation är alltså en drivkraft för 
lärandet, det handlar om individens motivation till att lära. Individens motivation till att lära i 
utvecklingsaktiviteter är en subjektiv dimension, som handlar om lust, vilja och intresse att 
lära. Om motivation att deltaga i ett utbildningssammanhang saknas kommer inte heller de 
möjligheter att lära som finns att tas till vara. Att ett arbete utformats så att höga krav på 
individens kompetens ställs, är inte en tillräcklig förutsättning för att väcka denna motivation. 
Individens syn på lärande är en viktig faktor som spelar in, likaså förväntat utbyte av gjorda 
satsningar. Även tilltro till den egna lärandeförmågan kan påverka motivationen. Kulturen på 
arbetsplatsen är ytterligare en faktor som kan påverka individens motivation för lärande i 
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arbetet. Vissa traditionellt, mansdominerade arbetarkulturer kan innehålla normer som 
nedvärderar abstrakta arbetsuppgifter, vidareutbildning och meritering. Viktigt, för att 
påverka individens motivation till att lära på arbetet, är i varje fall klara och tydliga mål; att de 
formulerade målen inte bara ses som något ledningen konstruerat och som man inte behöver 
ta till sig annat än möjligen i formella sammanhang. Främst gäller detta det 
anpassningsinriktade lärande vi tidigare omnämnt (Ellström, 2001, 2002). Likafullt är det 
gällande även i utbildningssammanhang som kompetensutvecklingar, och som vi tidigare 
resonerat så kan individens uppfattning om kompetensutveckling som något som saknar 
mening och användbarhet, bero på oklara mål, hur de som anordnar utbildningar, ofta inte är 
klara med vad de vill åstadkomma med dem (Sandberg & Targama, 1998).  
     Att individen har motivation att lära, att det finns intresse, lust och vilja är följaktligen 
viktigt för att ett lärande ska ske. Dewey (1916) talar om detta som självklart, även hur 
individens förståelse utifrån konsekvenser av dennes handlingar inte är möjligt utan intresse.  

” It is hardly necessary to press the point that interest and discipline 
are connected, not opposed. Even the more purely intellectual phase 
of trained power -- apprehension of what one is doing as exhibited in 
consequences -- is not possible without interest. Deliberation will be 
perfunctory and superficial where there is no interest.” (Dewey, 
1916 kap. 10)  

2.7.3 Erfarenhetsbaserat lärande  
 
Enligt Dewey måste kunskap komma till användning för att bli meningsfull för den lärande, 
och genom ett samspel med sin omvärld utvecklas individen mot denna kunskap. Dewey ser 
på människan som aktiv mot sin omvärld, där utveckling är en viktig del. För att nå kunskap 
måste individen ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera (Dewey, 1995). 
     Dewey menade att erfarenhet är något som måste innehålla en aktiv komponent och inte 
främst en kognitiv. Det är viktigt att i en ”lärandemiljö” skapa situationer där den lärande får 
möjlighet att öva sig genom praktiska tillämpningar inom det område som skall läras. Dewey 
sätter de kroppsliga aktiviteterna främst, men menar också vikten av mental aktivitet för att en 
erfarenhet skall uppnås. Praktiken ger teorin och teorin förändrar praktiken i det verkliga livet 
och skolan (Dewey, 1916). 
 

”Experience as trying involves change, but change is meaningless 
transition unless it is consciously connected with the return wave of 
consequences which flow from it. When an activity is continued into the 
undergoing of consequences, when the change made by action is 
reflected back into a change made in us, the mere flux is loaded with 
significance. We learn something. It is not experience when a child 
merely sticks his finger into a flame; it is experience when the movement 
is connected with the pain which he undergoes in consequence. 
Henceforth the sticking of the finger into flame means a burn”(Dewey, 
1916 kap. 11). 

 
 Det är alltså först när individen är medveten om innebörden av en handling, när en aktivitet 
är förknippad med en följd, som det kan kallas erfarenhet. För att lärande skall stimuleras 
måste kroppen aktiveras men hjärnan måste också medverka. En människas utveckling kräver 
fysisk stimulans. Dewey menar att om det är endast hjärnan som är engagerad blir individen 
snart uttråkad och tappar koncentrationen, och att allt lärande kräver fysisk aktivitet; även den 
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mest teoretiska och tråkiga föreläsningen kräver att den som lär sig använder sina 
sinnesorgan, samt i kombination med musklerna för att kanske göra diverse anteckningar eller 
ställa några frågor etcetera (Dewey, 1916).   
     För att förstå vikten av görandets betydelse för lärandet bör vi basera reflektionen på 
iakttagelser och undersökningar av hur de lärandes görande försiggår, vad de lärande gör och 
vilken betydelse de tillskriver det. Vi ska alltså iaktta och fokusera de lärandes handlande, 
deras lärohandlingar och hur de tar sig igenom läroförloppet. Därmed iakttar vi också en del 
olika göromål – och upptäcker att de lärande har olika strategier för lärandet och olika 
praktiska tillvägagångssätt. Att man lär sig genom att göra betyder ju inte att man gör samma 
saker, än mindre lär sig samma saker (Bjerg, 2000).  
 

2.7.4 Sammanställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka anställdas upplevelse av kompetensutveckling. 
Frågan vi ställer är hur upplevd kompetensutveckling relateras till egna behov av användbar 
yrkeskunskap? Utifrån våra teoretiska utgångspunkter, och med vårt syfte i åtanke, kan vi se 
att lärande alltid sker i samspel med andra människor genom handlande och deltagande i 
dagliga aktiviteter i olika kontexter. Lärandet är då en väsentlig del av yrkesvardagen, 
arbetsplatsen är här själva kontexten för lärandet, där människor genom sitt deltagande och 
handlande, och genom att de har en yrkessamhörighet och ett ömsesidigt engagemang, lär sig 
av varandra. Arbete och lärande är två integrerade processer. Kunskap och kompetens bildas i 
och genom samverkan människor emellan i det dagliga arbetet och den praktikgemenskap 
man ingår i. Då de anställda lär av varandra handlar det främst om ett informellt lärande, men 
teoretiska kunskaper som betonas i formella utbildningssammanhang bör ses som av stor 
betydelse för att underlätta ett informellt lärande i det dagliga arbetet. Således leder en icke-
situerad kompetensutveckling till kompetens genom att integreras med situerad 
kompetensutveckling, alltså det vardagliga informella lärandet. De anställdas dagliga lärande 
kan dock medföra en form av passivitet och underordning, då de genom att lära sig av 
varandra, exempelvis att någon visar hur en viss uppgift ska skötas, enbart lär sig redan 
befintlig kunskap. En sådan lärsituation är begränsad till givna förhållanden, och en person 
som lär sig att utföra en uppgift på samma sätt som gjorts tidigare kan känna att han inte har 
möjlighet till att utvecklas. Detta är ett anpassningsinriktat lärande. Kompetensen kan inte bli 
högre än hos den som lär ut. Om den anställda däremot utvecklar och prövar nya tankesätt och 
handlingsmönster, genom att ifrågasätta rådande rutiner och ha ett omprövande 
förhållningssätt till de tilldelade arbetsuppgifterna, är lärandet av utvecklingsinriktat slag. För 
att en icke-siturerad kompetensutveckling, genom att integreras med det informella lärandet, 
ska leda till användbar kompetens, behöver dock de deltagande finna en hög relevansstruktur i 
utbildningssituationen. Kompetensutvecklingen måste ha en mening för de deltagande, den 
måste kännas relevant för deras yrkesvardag. De måste kunna sätta den i en helhet, att det de 
lär sig hör ihop med vad de ska arbeta med, annars är det stor risk att lärandet misslyckas. Ser 
de denna relevans, ökar troligtvis också motivationen att lära, och just intresse lust och vilja 
att lära är av stor betydelse för en kompetensutvecklings utfall. Saknas motivation tas inte 
lärpotentialer till vara. För att en kompetensutbildning ska komma till användning, måste de 
deltagande alltså finna kunskapen meningsfull, vilket motsvarar Deweys syn på kunskap; 
kunskap måste bli till nytta och ha verklighetsanknytning, och genom att se på lärande som 
erfarenhetsbaserat, genom den aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflexion och handling 
hänger ihop, är det först utifrån att just erfara, en sådan kunskap kan uppnås. Att lära genom 
att göra eller erfara. Utifrån detta resonemang och dessa utgångspunkter som tolkningsram, 
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kommer vi att genomföra vår studie om butiksanställdas upplevelse av kompetensutveckling 
och hur de anser sig ha uppnått sin kompetens. 
 

3. Metod 

3.1 Hermeneutik 
 
Den ansats använder är hermeneutisk. Hermeneutik betyder ”att tolka”, och har kommit att 
innebära ”tolkningslära” (Gustavsson, 2004). Det innebär att vi söker ett budskap, en 
mänsklig utsaga eller handling som bärs fram till oss för vår tolkning (Sjöström, 1994), och 
som i denna studie betyder att vi genom en hermeneutisk tolkning av våra intervjupersoners 
uttalanden söker förståelse för deras upplevelser av kompetensutveckling. Hermeneutik kan 
enkelt förklaras som teorin eller vetenskapen av tolkning, och hermeneutiska undersökningar 
är en analysmetod som är applicerbar i alla former av kulturellt liv (Scott & Usher, 1996).  
     I hermeneutiken finns det fyra huvudmoment varav den första är tolkning. Tolkningar 
utgår ifrån människors föreställningar om området och sin omgivning. Hermeneutikens andra 
huvudmoment är förståelse, vilket kan anses vara synonymt med insikt. Den hermeneutiska 
förståelsen sker på ett djupare plan, ett exempel är att en människas livsstil förändras genom 
en ökad förståelse. Det tredje huvudmomentet är förförståelse, som bygger på tidigare 
kunskap, erfarenheter, upplevelser och känslor. Vid tolkning används förförståelsen till att 
beskriva hur företeelsen setts. Det fjärde och sista huvudmomentet är förklaring, vilket 
innebär att för att kunna förstå en företeelse måste den kunna förklaras och likaså måste den 
förstås för att förklaras. Dessa fyra huvudmoment interagerar med varandra och utgör 
tillsammans det som kallas för hermeneutik (Gustavsson, 2004). Den hermeneutiska metoden 
innebär att studera texter, men dess huvudsyfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse 
av en texts mening (Kvale, 1997). Tolkningarna i denna studie utgår från intervjupersonernas 
föreställningar om kompetensutveckling, vilket ska leda oss till en gemensam förståelse av 
företeelsen. 
     Ett huvudtema för hermeneutiken är relationen mellan del och helhet. Inom hermeneutiken 
anses att meningen hos en del endast kan förstås om den relateras till helheten. Omvänt består 
helheten av delar så helheten kan alltså endast förstås av delarna, detta benämns som den 
hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 1994). Begreppet hermeneutisk cirkel går ut 
på att alla individer, har inledningsvis en/flera förutfattade meningar och förförståelse om 
saker och ting. När dessa blir konfronterade mot den verkligheten som är, revideras individens 
förförståelse med hjälp av den ”nya” erfarenheten för att på så sätt påbygga förförståelsen, 
detta är en konstant process som på ånyo sker (Thuren, 1991).  
      En viktig aspekt som karaktäriserar den hermeneutiska cirkeln är att den alltid ställs mot 
en bakgrund av antaganden, hypoteser, övertygelser och vanor, vilka undersökningens subjekt 
och objekt aldrig är fullt medvetna om och vilka aldrig till fullo kan specificeras. Detta kallas 
tradition. För att exempelvis förstå en enkel handling behöver vi förstå hur denna är fördjupad 
och oskiljaktig från ett nätverk av kulturellt begränsade övertygelser, vanor och antaganden. 
Medan aktörer kan vara medvetna om intentionerna av en handling, är de inte medvetna om 
bakgrunden eller traditionen, i vilken handlingen har sin betydelse (Scott & Usher, 1996). 
     Ödman (1994) beskriver den hermeneutiska cirkeln som ett pusselspel där man ofta startar 
planlöst utan någon helhetsbild, man försöker bilda en uppfattning om små helheter som 
tillsammans utgör en större. Man försöker förstå hur de enskilda pusselbitarna ska placeras för 
att på så sätt förstå deras innebörd i det stora sammanhanget och göra en tolkning. På så sätt 
kan man visa samspelet mellan del och helhet och att interaktionen mellan dessa är starkt 
sammanflätade det vill säga att förståelse och tolkning samverkar alltid. En utveckling av den 
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hermeneutiska cirkeln är det som kallas för den hermeneutiska spiralen, bilden av förståelse 
som spiral går att tillämpa på tolknings- och förståelseprocesser, den kan användas för att 
illustrera den vetenskapliga förståelsens utveckling eller en enskild individs 
förståelseutveckling över en länge respektive kortare tid (Ödman, 1994). Det innebär att 
individen skapar konstant ny kunskap och bygger på det och därmed skapar mer förförståelse 
och erfarenhet (Thurén 1991). Vi tolkar för att vi vill förstå. Tolkning uppstår ur ett behov i 
nuet; vi vill förstå för att kunna orientera oss (Ödman, 1994).  
     Relationen mellan del och helhet innebär i denna studie att intervjupersonernas upplevelser 
om fenomenet kompetensutveckling utgör delar, och analysen och tolkningen av intervjuerna, 
används för att tillsammans skapa en större helhet, vilken ger oss en förståelse för hur upplevd 
kompetensutveckling relateras till egna behov av användbar yrkeskunskap. För att uppnå vårt 
syfte, behöver vi alltså förstå denna helhet, vilken kan göras först utifrån delarna.  
 

3.2 Förförståelse 
 
Ödman (1994) beskriver vikten av förförståelse för hermeneutiken som tolkande ansats. Det 
vi förstår grundar sig på en redan given förförståelse, med andra ord kan vi inte förstå något 
utan att redan ha förstått. Det är förförståelsen som sätter igång processen att söka förståelse, 
för utan den hade vi inte haft någonstans att börja, dessutom är det förförståelsen som ger 
riktning i vårt sökande och avgör vilken aspekt vi lägger på det som ska undersökas. Det kan 
också förklaras som ”utan förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar” 
(Ödman, 1994, sid. 81). Syftet med denna studie är att undersöka anställdas upplevelse av 
kompetensutveckling. Anledningen till att vi vill göra denna undersökning grundar sig på vår 
förförståelse, framkallad av egna livserfarenheter, om att den icke-situerade form av 
kompetensutveckling, som vi tidigare beskrivit, ofta inte motsvarar de anställdas direkta 
behov och inte leder till kunskap som utnyttjas i det dagliga arbetet. Vi tror snarare att den 
kompetens som utnyttjas i arbetet uppstått genom ett formellt vardagslärande, att användbar 
kompetensutveckling sker situerat. Under arbetets gång har vår förförståelse styrkts, inte 
minst genom de forskningsrapporter vi tagit del av och som tidigare redogjorts för, men även 
utvecklats då dessa dels beskriver hur de deltagande i en kompetensutveckling inte finner 
innehållet relevant för yrkesvardagen, men också hur lärandet måste vara direkt knutet till 
arbetet för att motivation att lära ska infinna sig, utbildningssituationen måste alltså upplevas 
innehålla en hög relevansstruktur. Det sistnämnda är också en av våra teoretiska 
utgångspunkter, vilka har bidragit till att utveckla vår förförståelse, då vi kunnat se hur olika 
faktorer påverkar möjligheterna till lärande, däribland hur just motivationen att lära påverkas 
av var de anställda upplever att lärpotentialen finns. En tolkning är dock aldrig slutgiltig enligt 
Ödman (1994). Vår nuvarande förståelse är framtidens förförståelse. Vårt resultat för denna 
studie kan sålunda endast ses som en stillbild av vår förståelseutveckling, där den befann sig 
just när vi skrev ner den.  
 

3.3. Den kvalitativa intervjun 
 
Då vårt syfte är att undersöka ett antal butiksanställdas upplevelser av kompetensutveckling 
och hur de anser att de uppnår kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter, finner vi att den 
lämpligaste datainsamlingsmetoden är kvalitativa intervjuer. Syftet med en kvalitativ intervju  
är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv; genom att erhålla 
kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld, och tolka dess mening, söker man 
förstå de centrala teman som denne upplever och förhåller sig till (Kvale, 1997).  Genom att 

 19 



tolka meningen i våra intervjupersoners beskrivningar av kompetens och 
kompetensutveckling söker vi förstå deras upplevelse därav, och finna huruvida icke-situerad 
kompetensutveckling är en lärandeform som leder till yrkesrelaterat användbar kunskap och 
ytterligare kompetens. 
     Vid kvalitativa intervjuer är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och 
intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just denna kontext. Det som utmärker en 
kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta 
ljus över personens förståelse av temat i fråga (Widerberg, 2002). Den kvalitativa 
forskningsintervjun bygger på vardagens samtal, och den är ett professionellt samtal (Kvale, 
1997). Den halvstrukturerade intervjuform, eller ”halvstrukturerade livsvärldsintervju” som 
Kvale benämner den, och som vi använder oss av i denna studie, definieras som ”en intervju 
vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997 s. 13). Våra intervjuer görs således med syftet 
att erhålla butiksanställdas redogörelser för hur de upplever kompetensutveckling för att därav 
kunna tolka meningen av dessa beskrivningar. Ämnet för den kvalitativa intervjun är den 
intervjuades livsvärld och hennes relation till den, i vårt fall de butiksanställdas relation till 
och upplevelser av kompetensutveckling och hur kompetens uppnås. Genom intervjun söker 
vi tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld, alltså kompetens och 
kompetensutveckling. Det som sägs, och hur det sägs, registreras av oss som tolkar dess 
mening. Med den kvalitativa intervjun har vi som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 
olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord och inte med 
siffror. Exaktheten i de kvantitativa måtten motsvaras i den kvalitativa intervjun av 
precisionen i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen. Det är beskrivningar av 
specifika situationer och handlingar som eftersträvas, inte allmänna åsikter. Beskrivningarna 
av relevanta teman i den intervjuades livsvärld ska vara så rika och förutsättningslösa som 
möjligt. Vi som intervjuare ska inte så mycket presentera på förhand formulerade frågor eller 
färdiga analytiska kategorier som visa öppenhet för nya och oväntade fenomen. Således är 
intervjun varken strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”, 
utan helt enkelt fokuserad på de teman i den intervjuades livsvärld som är relevanta (Kvale, 
1997). I vårt fall är de teman som är relevanta i de intervjuade butiksanställdas berättelser, 
upplevelserna av kompetensutveckling och hur kompetens uppnås, och det är här fokusen 
kommer att ligga. Målet med våra intervjuer är att erhålla så rika beskrivningar som möjligt 
härav, och vars mening vi tolkar.  
     En annan aspekt av den kvalitativa forskningsintervjun är mångtydigheten. Den 
intervjuades uttalanden kan ibland vara just mångtydiga, ett uttryck kan tolkas på olika sätt 
och den intervjuade kan också göra uttalanden som är motsägelsefulla. Det är intervjuarens 
uppgift att så långt det är möjligt klargöra om denna mångtydighet eller motsägelsefullhet 
orsakats av bristfällig kommunikation under själva intervjun eller om de speglar reella 
motsägelser och inkonsekvenser hos den intervjuade. Den kvalitativa forskningsintervjun har 
inte som mål att komma fram till entydiga och kvantifierbara uppfattningar om de teman som 
ställts i fokus. Det viktiga är att så exakt som möjligt beskriva de mångtydiga och ibland 
motsägelsefulla uppfattningar som den intervjuade uttrycker. På samma sätt kan en 
intervjuperson under intervjuns gång förändra sin beskrivning eller uppfattning av ett visst 
tema. Detta kan bero på att den intervjuade själv har upptäckt nya aspekter av temat och 
plötsligt se sammanhang hon inte tidigare varit medveten om (Kvale, 1997). 
     Det här är en del av de aspekter som utmärker en kvalitativ forskningsintervju och som 
motsvarar syftet för denna studie. Vi är intresserade av intervjupersonernas egen uppfattning 
av ett tema, i detta fall kompetensutveckling, och att tolka meningen härav. Vi vill poängtera 
att vi är intresserade av intervjupersonernas subjektiva uppfattning, att erhålla beskrivningar 
av det tema som står i fokus för att genom tolkning belysa deras förståelse. 
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3.4 Fallstudier 
 
En fallstudie undersöker något specifikt i sin realistiska miljö. Det som ska granskas kan bestå 
av en individ, en grupp, en organisation, en förening, en händelse etc. Fallstudie är en 
definition som används ganska flitigt, men vad som är ett fall är inte alltid lika lätt att 
definiera. Det behöver nödvändigtvis inte handla om enbart ett fall, utan det kan ingå flera fall 
i samma studie. Vidare kan fallstudien ha olika avsikter; den kan vara undersökande, 
förklarande eller beskrivande (Backman, 1998). Genom en kvalitativ fallstudie beskriver och 
analyserar forskaren ett begränsat fenomen, till exempel ett utbildningsprogram eller en 
person. Den kvalitativa fallstudien väljs då forskaren vill skaffa sig djupgående insikter om en 
viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna (Merriam, 1994). I denna 
uppsats vill vi skaffa oss just dessa insikter; den specifika situationen är 
kompetensutvecklingar och de inblandade personerna är butiksanställda, vars upplevelser 
nämnda situation vårt syfte är att undersöka. Enligt Merriam (1994) är kvalitativt inriktade 
fallstudier en särskilt lämpad metod för att utöka kunskapsbasen gällande olika 
utbildningsaspekter, däribland följaktligen kompetensutvecklingar. Fallstudier lämpas 
exempelvis för lärare eller utbildare som måste ha förståelse för att förbättra praktiken, vilket 
även gäller anordnare av kompetensutvecklingar. Genom att använda oss av en kvalitativ 
fallstudie, inriktar vi oss på insikt och tolkning snarare än hypotesprövning. Fallstudien 
fokuserar alltså på en viss situation, företeelse eller person och själva fallet är viktigt, då det 
belyser något viktigt för den studerade företeelsen. Denna studie består av åtta stycken fall 
och varje fall är en butiksanställd och dennes berättelse i intervjuform. Den butiksanställde är 
alltså den vars uttalanden skänker kännedom angående upplevelser av kompetensutveckling. 
Merriam (1994) beskriver hur forskarens intresse av vad människor upplever och hur de 
tolkar dessa, likt en kvalitativ ansats utmärker en fallstudie. Dessa upplevelser är, som tidigare 
nämnts, av intresse för denna studie. Som fallstudieforskare samlar vi information om 
problemet för att kunna formulera en tolkning om den studerade företeelsen, i detta fall 
kompetensutvecklingar och upplevelser härav. Med hjälp av vad de butiksanställda berättat 
under intervjuerna, tillsammans med det bakgrundsmaterial vi har, och utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter, hoppas vi kunna formulera en sådan tolkning. 

3.5 Urval 
 
Urvalet av våra respondenter har subjektivt det vill säga att de valts ut av oss. Subjektivt 
urval beskrivs när en forskare redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser 
som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att 
just dessa ger de värdefullaste data. (Denscombe, 2000)       
     Eftersom våra respondenter valts med vårt syfte i åtanke, anser vi deras särskilda 
kvaliteter relevanta för vårt undersökningstema. Denna form ger oss således fördelen med att 
närma oss människor som vi anser ger oss goda grunder för vårt syfte (Denscombe, 2000). 
Vårt urval består av åtta respondenter som följer dessa kritirer: personerna skall vara 
anställda i butik sedan minst ett år och de skall ha gått en form av kompetensutveckling som 
överensstämmer med vår definition av begreppet för denna studie.  
      

3.6 Etiska frågor 
 
I den här typen av undersökning är det viktigt att kontinuerligt under forskningsprocessen 
göra etiska överväganden. Inledningsvis är det viktigt att undersökningspersonerna är 
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informerade om innebörden av vårt projekt samt att de har gett sitt samtycke till sitt 
deltagande. Detta innebär också att undersökningspersonerna väljer att deltaga frivilligt i 
undersökningen samt ges rätten till att dra sig ur när som helst, så att det inte uppstår frågor 
om något otillbörligt inflytande eller tvång. Det är dessutom viktigt att intervjupersonernas 
konfidentialitet säkras. Detta innebär att undersökningspersonernas identitet bör skyddas från 
igenkännande (Kvale, 1997). Etiskt anser vi att det inte bör uppstå några problem, då alla 
intervjupersoner informerats om undersökningens syfte, samt själva har fått ta ställning till om 
de vill medverka eller inte. De har även informerats om och garanterats anonymitet, samt fått 
möjligheten att närhelst avbryta intervjun om så önskats. För att uppnå absolut anonymitet 
kommer vi, vid presentation av valda delar ur intervjuerna, att ge intervjupersonerna fingerade 
namn, ej heller kommer några butiker eller varuhuskedjor att nämnas vid namn.  
 

3.7 Genomförande av intervjuer 
 
Efter att ha utarbetat en intervjumanual som vi ansåg motsvara studiens syfte tog vi kontakt 
med våra intervjupersoner. Intervjupersonerna skulle enligt vårt urval vara anställda i en 
mataffär/butik sedan minst ett år tillbaka och ha genomgått en kompetensutveckling 
motsvarande vår definition härav i denna uppsats. Vi hade tänkt igenom om det var några 
personer som vi kände och som arbetade i mataffär, och det var några stycken. Detta gjorde 
att det kändes lättare att ta kontakt och presentera våra intentioner, då vi redan var bekanta. Vi 
kan tänka oss att detta upplevdes bekvämare för båda parter; intervjuerna som sedan 
genomfördes med de personer vi var bekanta med kändes avslappnade. Vi ringde först upp en 
person och förklarade att vi höll på med en undersökning och ville göra några intervjuer 
gällande kompetensutveckling och bestämde att vi skulle träffas på dennes arbetsplats. Vi 
kände redan till ytterligare en person som var anställd i samma mataffär och väl där frågade vi 
dessa om även denne ville ställa upp för en intervju, vars medgivande gavs efter att vi 
förklarat vad det skulle handla om och försäkrat om total anonymitet, vilket vi naturligtvis 
gjorde i samtliga fall. Den person vi först ringde till sade när vi träffade honom på 
arbetsplatsen att om vi behövde fler intervjuer kunde han tala med andra anställda där, i 
synnerhet en person han rekommenderade. Detta gjordes och vi hade sålunda flera intervjuer 
inplanerade. På samma sätt tog vi kontakt med en annan affärsanställd vi kände, denna gång 
genom att söka upp denne i butiken, och förklarade anledningen till vårt besök. Även här 
förmedlades kontakter till fler intervjuer, och så när som på ännu en kontakt, hade vi alla 
intervjuer inplanerade. Intervjuerna skedde i två fall på arbetsplatserna; i fikarum och på 
kontor. De andra fallen skedde utanför arbetsplatserna i miljö vald av intervjupersonerna. 
Intervjuerna bandades efter att vi upplyst om tidigare nämnd anonymitet, att ingen mer än vi 
skulle ta del av inspelningarna samt övriga etiska aspekter. Då intervjuerna var 
halvstrukturerade användes intervjumanualen för att huvudsakligen fokusera på relevanta 
teman, det vill säga kompetens och kompetensutveckling och beskrivningar härav. Manualen 
följdes därför inte slaviskt, utan frågorna ställdes utifrån den intervjuades beskrivning. En del 
personer svarade till exempel så utförligt att flera frågor besvarades på samma gång, medan 
andra kunde vi be utveckla sitt svar genom att leda tillbaka dem på ett tidigare resonemang 
med frågor som ”du nämnde att…”. Ingen intervju tog mer än en halvtimme, så när som på de 
gånger samtalet inledningsvis, eller avslutningsvis, ledde utanför ramen av intervjuområdet. 
När vi säger högst en halvtimme menar vi effektiv intervjutid. När de första intervjuerna 
gjorts var det dags att transkribera dem, övriga intervjuer gjordes under ett par veckors 
tidsrymd, parallellt med transkribering av desamma. Därefter var det dags för analys.  
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3.8 Bearbetning av data 
 
För att kunna analysera våra bandade intervjuer behövde dessa transkriberas till skriftlig text. 
Genom utskrift struktureras intervjusamtalet, vilket ger en överblick som är början på en 
analys. Hur mycket som skrivs ut, graden av exakthet, och i vilken form beror på 
undersökningens syfte, vem utskriften är avsedd för och vad den ska användas till (Kvale, 
1997). Vi hade åtta intervjuer att arbeta med, och delade upp dem emellan oss så att vi hade 
fyra intervjuer var att skriva ut och analysera. Utskrifterna var avsedda för oss som forskare, 
som hjälp för att komma ihåg intervjuerna. De skulle användas för att vi skulle kunna återge 
intervjupersonernas subjektiva uppfattningar i narrativ form, och kunna stödja vissa 
uttalanden med citat. Utifrån intervjupersonernas uttalanden skulle vi också göra en 
hermeneutisk tolkning, som motsvarar vårt syfte, vilket är att undersöka butiksanställdas 
upplevelse av kompetensutveckling och hur de anser att de uppnår kompetens. Vi valde att 
skriva ut intervjuerna ordagrant, det vill säga att vi inte gav dem en skriftspråklig karaktär, 
vilket innebar att en del av intervjupersonernas uttalanden tedde sig osammanhängande och 
en del meningar lämnades oavslutade. Vi tog med pauser i meningarna, dock utan att 
tillskriva dem en närmare tidsangivelse, medan namn på personer eller affärer inte skrevs ut 
utan fingerades direkt, då detta ändå skulle göras i själva uppsatsen. Vi delade alltså upp vårt 
material, så att efter att vi transkriberat fyra intervjuer var skulle vi göra respektive tolkningar 
och analyser av dessa. Tolkningen skedde enligt tidigare beskriven hermeneutisk princip, 
intervjupersonernas uttalanden utgjorde delar, och tolkningen av varje intervju bildade mindre 
helheter som användes för att tillsammans skapa en större helhet. Våra teoretiska 
utgångspunkter användes som verktyg för analysen.   
 

3.9 Validitet och reliabilitet 
 
Merriam (1994) menar att med reliabilitet handlar det om i vilken utsträckning en forskares 
resultat kan upprepas och huruvida samma resultat uppkommer om undersökningen upprepas. 
Validitet innebär i vilken utsträckning en forskares resultat stämmer överens med 
verkligheten, det vill säga om undersökningen verkligen fångar det resultat som är tänkt att 
finnas. Kvale (1997) menar att med validitet innebär det att en forskare verkligen undersöker 
det som är avsett att undersökas, och reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens. I 
intervjusammanhang beror reliabiliteten på om vi som forskare har använt ledande frågor vid 
intervjuerna, kvaliteten på utskriften av intervjuerna samt kontrollen av analysen som gjorts. 
(Kvale, 1997) 
     Vad beträffar tillförlitligheten så har intervjuformen generellt den nackdelen att 
intervjuarens och kontextens inverkan bidrar till att objektivitet är svårt att uppnå. De 
insamlade data är i viss mån unika på grund av den specifika kontexten och de specifika 
individer som deltar (Denscombe, 2000).  
     I vårt fall handlar emellertid studien om de enskilda respondenternas subjektiva 
upplevelser och de frågor vi formulerat för vår intervjumanual upplever vi inte vara ledande, 
vilket annars kunnat påverka intervjupersonernas svar. Vad gäller reliabiliteten vid 
transkriberingen av intervjupersonernas utsagor, så var avsikten att allt utom artighetsfraser, 
pauser mellan meningarna och då de tänkte efter skulle skrivas ned. Då detta är en 
hermeneutisk studie, vilket innebär att resultatet framkommer genom vår tolkning, är 
naturligtvis objektivitet svårt att uppnå,  
      De frågor vi ställer oss avseende validiteten och reliabilitet i vår studie är utifall våra valda 
frågor är sakenliga samt om intervjupersonerna har svarat efter bästa förmåga, eftersom en 
risk finns att de kan ha förskönat vissa aspekter men detta är oväsentligt eftersom det är den 
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individuella upplevelsen som var vårt mål inte svar som baserades på att de skulle minnas 
fakta eller liknande.  
     Vi kan givetvis omöjligt kontrollera om respondenten minns sin upplevelse eller känsla på 
rätt eller fel sätt och det är inte upp till oss som intervjuare att ifrågasätta detta, men att deras 
utsagor kan ha förskönats är ändock en möjlig risk som bör benämnas eftersom intervju 
personerna befinner sig i en beroendeställning till oss som intervjuare och detta kan påverka 
deras utsagor. 
     Merriam (1994) menar på att reliabiliteten och validiteten samspelar med varandra under 
forskningens gång. Alltså när en forskning håller en god validitet säkras även reliabiliteten 
(Merriam, 1994). Detta bekräftas även utav Svensson som menar att validiteten är överordnat 
i förhållande till reliabiliteten, det vill, säga om validiteten är god är också reliabiliteten det  
(Svensson, 1996). 
  

4. Resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi de olika intervjuerna. Vid citat i texten är det de intervjuades ord 
som citeras och de används för att illustrera situationen och varje persons uppfattning. Efter 
de åtta intervjuerna redogjorts presenterar vi en sammanfattande analys och tolkning.  

4.1 Fall 1 - Intervju med Bengt 
 
Bengt är ansvarig för frukt- och gröntavdelningen och har varit anställd i närmare tio år. Han 
berättar att han arbetat i samma affär tidigare också, men däremellan provat på att arbeta med 
annat under en ungefärlig femårsperiod. Han arbetserfarenheter ligger till största delen inom 
livsmedelsbranschen, förutom en del mindre arbeten i början av yrkeskarriären, och han säger 
sig trivas bra med detta och tillägger att det är ett bra gäng som utgör hans nuvarande 
arbetskamrater. Arbetsuppgifterna på den nuvarande anställningen har varierat en del under 
åren, i synnerhet i början, men de senaste åren har han alltså varit avdelningsansvarig för frukt 
och grönt. Bengt talar lite generellt om omfånget av hans ansvarsområde, och nämner inköp, 
uppläggning av varor samt mycket pappersarbete. När vi ber honom precisera uppgifterna lite 
mer säger han att mycket av tiden är han ute i butiken, och hur viktigt det är att avdelningen är 
snygg, fräsch och inte minst välfylld. Mycket tid läggs på inköp och kontakt med säljare och 
leverantörer. Ibland får varor efterlysas när någon leverans gått fel, vilket tar sin tid, och 
Bengt talar också om hur inkommande leveranser och beställningar planeras. Han säger även 
hur avdelningens ekonomi ska gås igenom. 
     När vi frågar Bengt hur han lärt sig det han arbetar med nu skrattar han och säger att det 
kommer med åren, och att han varit inom livsmedelsbranschen länge, inte bara inom frukt och 
grönt. Han tillägger dock att han gått en del utbildningar, ”beroende på vad det gäller”. När 
det gäller vad Bengt kallar ”nya program”, relaterade till datorer, säger han att ”man får ju 
sitta och pröva på det ett tag”. Hur han lär nya arbetsuppgifter uttrycks ganska svävande, och 
han verkar fundera över vilka uppgifter som kan betecknas som nya. ”…man får åka iväg på 
lite kurser och […] ett och annat snappar man väl upp…” 
     Vi frågar vilka kompetensutvecklingar han gått och hjälper till med att beskriva vad vi 
lägger i begreppet – planerade åtgärder för att öka kompetensen – och hur just utbildningar 
skulle kunna vara en sådan åtgärd. Enligt Bengt har det blivit en del utbildningar, ”…till 
exempel då med beställningar…det handlade om att ha så lite felbeställningar som möjligt”. 
Han beskriver innehållet som hur man ska kunna se vinstutrymmen, och även kännedom om 
distributionsfunktionen. Även produktkännedom räknar Bengt som ”sådana där grejer” han 
varit iväg på. ”Men…mycket av det kan man ju sen innan, men…ja, kundbemötande är ju 
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också sånt som man tittat på, och ja allt som har med avdelningen att göra”. Bengt talar också 
om ledarutbildningar, men det framkommer inte klart om han har denna utbildning. Vid 
frågan hur han använder den kompetenshöjande kunskapen i arbetet svarar han ” Ja, det är ju 
det man jobbar med. En del grejer använder man kanske inte precis dagligen, men…” Vi 
frågar således om han använder de ibland. ”…kanske inte ens det. Mycket är ju det man 
jobbar med och då används det ju, som sagt har man jobbat ett tag så kan man ju en ändå en 
del, just det här med själva produkterna…men, visst, det tillkommer alltid nytt och man får ju 
gå igenom nya grejer. Men mycket sker ju här i butiken”. Han berättar hur vissa nya rutiner 
eller funktioner lärs ut genom att en person på arbetsplatsen vet hur det fungerar och därmed 
visar de andra. När vi frågar Bengt om det är viktigt med kompetensutvecklingar svarar han 
att ”ja, det är det väl… kanske inte alltid. Det beror ju helt på vad man sätter i ordet. Är det 
något vi måste kunna så är det ju viktigt att vi kan det”. Huruvida kompetensutvecklingar 
hjälper Bengt med hans dagliga arbetsuppgifter besvarar han med ” Ja, många gånger…just 
att…det är ju viktigt att veta hur att kunna se helheten, men…det man använder mest är ju den 
mer praktiska delen…som jag sa, det här med beställningar och så…” Han säger att det kan 
vara en bra grund många gånger och att han försöker hitta de bitar som är användbara och ta 
dem med sig. Användbarheten, menar Bengt, ” kommer ju när man väl jobbar med grejerna”. 
     Kompetens för Bengt är ”att man klarar av sitt jobb”, och att ”man har kännedom om det 
man håller på med”. Hur har då Bengt uppnått sin kompetens enligt honom själv? Han 
uttrycker eftertänksamt hur åren ger en viss erfarenhet och att ”…man snappar ju upp en del 
när man hela tiden håller på med…vad ska man säga…med…inom samma område”. 
 
 

4.2 Fall 2 - Intervju med Anna 
 
Anna arbetar huvudsakligen i kundtjänst i en större mataffär. Hon har haft sin anställning i 
snart tio år och arbetsuppgifterna har under denna tid varit i stort sett desamma. Arbetet i 
kundtjänst innebär för Anna att ta emot reklamationer, lämna ut varor som inte finns inne i 
själva affären, sköta spelkassan och sälja tobak. De är några stycken som arbetar på samma 
avdelning. Förutom uppgifterna i kundtjänst berättar Anna att hon även sitter i kassan ibland, 
med tillägget att det var oftare förut. Hon anser dock att hennes arbetsuppgifter inkluderar att 
sitta i kassan.  
     Efter en tvåårig handels- och kontorsutbildning på gymnasiet, som inkluderade 
affärspraktik, hade Anna en del praktikplatser, även på kontor. Det var en praktikplats i den 
nuvarande affären som ledde till den anställning hon har idag. När vi talar om utbildningar 
och hon berättar om sin gymnasieutbildning säger hon ” …om du menar skolor och sånt.” 
Hon berättar att det även förekommer utbildningar på arbetsplatsen. ”…det är ju interna 
utbildningsprogram och sånt, kompetensutveckling och sånt typ…det är ju olika, men jag har 
inte varit iväg så mycket…en del är iväg mer, på kurser och så…vi har ju genomgång av nya 
grejer och så, man får ju lära sig när det kommer nya saker…”. Vi passar på att fråga Anna 
just hur hon lär sig nya arbetsuppgifter, och hon svarar att det beror på vad det gäller. ” …det 
kan vara utbildning direkt här…vissa saker. Det är inte så mycket med kurser och så…”. På 
frågan om hur hon lärt sig sina nuvarande arbetsuppgifter berättar Anna hur hon började som 
praktikant och hur hon genom att gå med andra för att se hur de gjorde, lärde sig det hon 
arbetar med nu. ” …sen utvecklar man ju det själv”. Hon säger att alla naturligtvis inte gör 
samma uppgifter på exakt samma sätt. ” …du vet, hon gör så och hon gör så…”. Kassan och 
spelavdelningen tycker hon sig kunna av bara farten och kännedom om varukampanjer anser 
hon inte vara något som behöver läras in, eftersom sådant finns inlagt i datorn och det är 
enkelt att kolla upp när kunder frågar. 
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     När Anna talar om hur hon lärt sig de arbetsuppgifter hon utför, talar hon således enbart 
om informellt vardagslärande, men då hon tidigare nämnt kompetensutvecklingar, utan att 
nämna om hon lärt sig något av dem eller inte, frågar vi vilka kompetensutbildningar hon gått. 
Hon tänker ett tag och säger att det varit en del; först nämner hon ”miljöutbildning och sånt”, 
men betecknar denna som ”…mest genomgång och så […] …information”. Vi frågar efter 
fler kompetensutvecklingar och Anna berättar hur det kan handla om produktkännedom, 
vilket hon relaterar till att kunna ”hjälpa kunden på bästa sätt”, och tillägger ”kundbemötande 
överhuvudtaget…det handlar ju mycket om kundkontakt på en sån här avdelning”. Vidare 
talar Anna om hur avdelningen ska exponeras men krediterar denna kunskap till den 
avdelningsansvarige. Vi frågar hur hon använder den kunskap som kompetensutvecklingarna 
erbjudit i arbetet, och hon svarar föreslående ” …det kan ju vara att man tänker ibland mer på 
just att man bemöter kunden på rätt sätt…Man kan känna sig säkrare just att…ja, man vet hur 
man ska göra”. Tycker då Anna att det är viktigt med kompetensutvecklingar? ” Ja, jag vet 
inte…det är det väl. Jag menar man måste ju lära sig nya saker annars…ja, annars hänger man 
ju inte med”. När vi frågar Anna om de kompetensutvecklingar hon gått hjälper henne i 
hennes arbetsuppgifter, säger hon först ja, men tillägger snabbt ”…inte allt. Men det är väl 
viktigt att man känner till det där”. Hon uttrycker att det mesta ändå fortsätter som vanligt och 
att många saker som kompetensutvecklingar innehållit inte är något hon direkt håller på med 
när hon jobbar. Kompetens för Anna är att man kan sitt jobb och att kunna hantera olika 
situationer, och hon tillägger frågande ”…kunskap…?”. När vi frågar hur hon uppnått sin 
kompetens skrattar hon och svarar ”genom kompetensutvecklingar?”, en skämtsam antydan 
om att hon tror att detta borde vara det direkta svaret. Hon tillägger dock att andra sätt för hur 
hon uppnått sin kompetens. ” …man lär mycket av varandra…och att man håller på med 
samma saker länge…”. 
   

4.3 Fall 3 - Intervju med Evert 
 
Evert är anställd som kolonialansvarig i en mataffär. Han har haft den anställningen i ungefär 
fem år, men säger att han varit i branschen länge. Hans arbetsuppgifter består enligt honom 
själv av att köpa in varor, det är han som beställer kolonialvaror och det är han som har 
kontakt med säljarna. ”Jag plockar upp…jag har säljarkontakt, jag har hand om priser, håller 
reda på kampanjer och ser till att det och det finns”. När vi talar om Everts bakgrund och 
vilken utbildning han har säger han att han har den mesta utbildningen branschmässigt. ”Det 
har ju växt fram”. När vi fortsätter att fråga om utbildningar poängterar han återigen att han 
varit verksam i branschen länge. Vad som lett honom till där han är nu är enligt honom själv 
branscherfarenhet. Han talar om praktikplatser, och att han jobbat på grossistlager och haft 
säljarkontakter redan innan han fick ansvar för en avdelning som nu. Han verkar undvika att 
konkretisera sin formella utbildning (”…jag har ju erfarenhet från branschen. Från branschen. 
Den har ju lett mig till där jag är nu”) och vill hellre tala om tidigare arbetserfarenheter. Vi 
frågar Evert hur han lärt sig det han arbetar med nu och svaret blir att ”man lär sig efter 
hand…när man jobbar med det”. Han åberopar ännu en gång erfarenhet och att han hållit på 
med sina uppgifter länge. Utan att vi behöver fråga tillägger Evert att samma sak är gällande 
när det kommer nya rutiner, att han ju i stort vet vad som ska göras och att ”man lär sig hela 
tiden när man jobbar med det”. När det gäller kompetensutvecklingar funderar han lite och 
säger att han varit iväg ”på en del grejer”. Vi förtydligar begreppet som planerade åtgärder för 
att höja kompetensen och Evert svarar att han har en ledarutbildning sen tidigare, och nämner 
även ”lite miljögrejer” samt en del andra och oprecisa kompetenshöjande åtgärder. Lärde sig 
då Evert något där? Han berättar att han har en GL (grundläggande ledarutbildning) vilket han 
sätter i samband med sitt avdelningsansvar, och säger sig ha lärt både ekonomi och 
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marknadsföring. Även att beställa rätt varor i de rätta kvantiteterna berörs, med ett snabbt 
tillägg om att ”men va…man lär sig ju sånt efterhand. Men jag var iväg på en sån där grej i 
alla fall”. Evert talar även om ett slags tematräffar som något ”rätt kul”, där han informerats 
om olika varor och dess användningsområden, vilket han efteråt skulle dela med sig av till 
andra i butiken, och han etiketterar uppgiften ”matvärd”. 
     Hur använder då Evert det han lärt sig på kompetensutvecklingarna? ” Ja, använder…jag 
vet inte. Det är väl inte alltid man använder det direkt när man arbetar, men…så kanske inte 
man ska säga”. Han tar upp en ny utbildning, något obestämt uttryckt som logistikprogram. ” 
Dom skulle vi ju använda då, va. Och det fick vi lära oss…men, vi fick hit programmen ett 
tag innan vi skulle gå den här utbildningen, och då satt vi ju och filade lite på det, va…så att, 
när vi väl skulle gå den här utbildningen så kunde vi redan använda det där programmet. Det 
var ju rätt kul…”. 
     Tycker Evert att det är viktigt med kompetensutvecklingar? ” Ja, det kan nog vara bra. Så 
man inte slöar till. Ha ha!”. Huruvida de kompetensutvecklingar Evert gått hjälper honom att 
utföra sina arbetsuppgifter uttrycks med viss tvekan. ”… hjälper och hjälper. I många fall 
så…ja, man använder väl vissa bitar och andra…ja, det får man ju lägga undan”. Kompetens 
för Evert är att ”man kan sina saker. Att man vet vad man håller på med”. Han relaterar till 
anställda på en annan avdelning i butiken, och lovordar deras kompetens. ”Dom kan sin 
sak…[de] har lång branschvana”. Och hur Evert uppnått sin egen kompetens är ”… samma 
sak…man lär sig när man varit med ett tag”. 
   

4.4. Fall 4 - Intervju med Dennis 
 
David är frysansvarig och har varit anställd i snart fem år. Han har jobbat med mat i många år, 
”har varit runt på lite av det mesta” tycker han, och nämner bland annat chark och frukt och 
grönt som avdelningar där han samlat på sig en del erfarenheter som han nu har med sig. 
Bland de nuvarande arbetsuppgifterna som frysansvarig nämner Dennis beställningar, 
uppackning av varor, säljarmöten och ”allt som hör en avdelning till”. Han avger inget behov 
av att detaljera alla sina åtaganden. Hur Dennis lärt sig det han arbetar med nu ”kommer ju 
mycket från tidigare erfarenheter…man jobbar med det… jag har ju varit på andra 
avdelningar innan och…man tar med sig det. Sen får man ju lära sig efterhand. Man går ju för 
det mesta med någon som har den erfarenheten”. Nya arbetsuppgifter, beroende på vad det är, 
är det i regel någon på arbetsplatsen som visar honom, säger han. Han lägger till att han ibland 
sitter i kassan också, där det kan ”dyka upp en del nya saker”, men att andra arbetskamrater 
eller chefer som har behövlig information går igenom det Dennis ska kunna för att sköta 
uppgiften. Dennis har en handelsutbildning och även ”lite ekonomi”. När det gäller 
kompetensutveckling säger Dennis att han gått en ledarutbildning innan han började på den 
nuvarande arbetsplatsen. Han fortsätter med att det var mer kompetensutvecklingar tidigare, 
och nämner charkutbildning ”och allt möjligt”; han talar också om studiebesök och 
leverantörsträffar med produktkännedom som syfte. Vad Dennis lärde sig där uttrycker han 
som ”… man kan ju få lite mer inblick i hur allt fungerar. Beställarrutiner ska ju kunna 
fungera lättare med bra samspel med leverantörer”. Han tillägger dock att man inte hinner lära 
sig så mycket, men att produktkännedom är viktigt för att kunna erbjuda kunden kunnig 
information. Just att vara ”lite mer påläst” är snarast hur den kompetenshöjande kunskapen 
används i yrkesvardagen. ”… men…man blir det ändå när man håller på med en viss sorts 
varor varje dag”. Angående vikten av kompetensutvecklingar säger Dennis beror på vad de 
innehåller, men säger ändå att ” det är nog lite överskattat”. Han tar upp exempel på 
utbildningar andra anställda gått, vars innehåll de ”lika gärna kunnat lärt sig här direkt”. Vi 
undrar hur, och Dennis använder en grundläggande utbildning på en viss avdelning som 
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exempel på något som en av hans arbetskamrater ”kan visa”. Han betvivlar att en utbildning 
på ett par dagar lär ut mer än vad denne arbetskollega kan göra, och tillägger att det många 
gånger är ” onödiga pengar även om det kan vara skönt att komma iväg”. Vi frågar Dennis om 
de kompetensutvecklingar han gått hjälper honom i arbetet, och han svarar ”…nja, inte nu 
precis”; han lägger till att en del varit bra men att ” man kan lära sig på andra sätt”. ” 
Men…visst. Till exempel ledarutbildningen har man ju ofta för att ha ansvar för en avdelning. 
Det används ju så…”. 
     Kompetens för Dennis är ”att man kan. Att man kan sköta sitt arbete på ett riktigt sätt, på 
bästa sätt…”. Hur han uppnått denna kompetens är mestadels genom att ha sysslat med det 
ganska länge, skrattar han. ” Så är det nog för det mesta”. 
  

4.5. Fall 5 – Intervju med Astoria 
 
Astoria är en kvinna som har haft sin anställning i mataffären i snart fyra och ett halvt år, 
arbetsuppgifterna har under senare tid av hennes tjänst spenderats på charkavdelning, ”på sista 
tiden har jag nog hållit mig till kött avdelningen – har nog mesta delen överhuvudtaget av min 
tid här hållit mig till köttavdelningen – tycker det passar mig bäst”. Astoria berättar att hennes 
ursprungliga val till yrke egentligen var en anställningen inom vårdyrket men ansåg att 
affärsbiträdes rollen skulle passa henne bättre. På frågan om hennes tidigare erfarenheter som 
berörde sysselsättningen svarade hon att ”jag började med att praktisera här med en kompis 
när jag gick på gymnasiet och fastnade för samspelet man får med kunderna och för den 
trevliga personalen som fanns och fortfarande finns”.  
     Astorias arbetsuppgifter består enligt henne själv att ”tidigare hade vi mallningen av kött 
och förpackandet av köttet och fisk och sånt men nu för tiden får vi det mesta av köttet färdigt 
malet och klart men vi gör mycket här också det händer att vi även får mala här, vi eller jag 
skivar även upp korv och sånt om det är någon kund som vill ha så har vi något som kallas för 
kundanpassad detaljstyckning – det händer att en kund kommer in och vill ha hela eller i allfall 
större bitar av kött för olika ändamål och då hjälper jag dem med detaljerna, arbetsuppgifterna i 
isig är väldigt omväxlande och roliga.”   
     Astoria berättar vidare på frågan om hur hon hade lärt sig sina nuvarande arbetsuppgifter  
”när jag började här var det inte direkt med charkuteri jag började precis – jag inledde min tid 
här genom att gå bredvid någon som var mer erfaren och sedan frågade de mig vart jag trivdes 
bäst och sedan så fick jag en slags handlingsplan och fick gå en kurs för att lära mig 
grunderna typ vad det finns för kött, fisk sorter, man kan väl kalla det för en form av 
varukännedom, lite såna grejer.” Vidare i intervju undrar vi hur Astoria upplever att hon lär 
sig nya arbetsuppgifter som tillges henne ” detta jobb kräver att man arbetar med både hjärna 
och händer så personligen så lär jag mig bäst genom att titta på och upprepa det jag ser – 
älskar att jobba med händerna. Men vi går ju också naturligtvis på något som kallas för 
utbildningsavsnitt det är en form av kompetensutbildning som vi får gå på – där vi får lära oss 
diverse saker som är relaterade till avdelningen som man jobbar på.”  
     Vidare berättar Astoria att den kompetensutbildning hon gick bestod av flera olika små kurser 
vars huvudmål var att lyfta upp deras avdelning ”Jaa du den kompetens utbildning som jag har 
gått, är lite av allt – jag har gått något som kallas för mat mästarutbildning men det är väldigt 
många kurser som innefattar denna mästarutbildning och det är något som jag personligen inte 
eftersträvar men hur som helst så i utbildningen – där jag och andra deltagare skulle utforma 
en slags handlingsplan för vår avdelning i butiken – ingick det flera olika små kurser – dels 
fanns det en del där vi skulle lära oss om butikens roll i det stora hela och sedan finns det ett 
antal jag vet inte riktigt hur många kurser så att säga men där man kunde utbilda sig i alla 
avdelningar som till exempel hygien, pannfärdigt, vilt & fågel, kött, fläsk & lamm, delikatess 
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och några mer som jag inte kommer på nu men du förstår hela bilden. Jag har tyvärr inte gått alla 
men kött, fågel, fisk var några av de kurser som jag gick.” Förutom de kurser vars syfte var att 
lära dem anställda affärens handlingsplan för ökad försäljning, varukännedom och  kalkylering 
så anser Astoria att förutom att hon lärt sig att inspirera människor till att prova på olika 
maträtter så är det praktiska utövandet av sitt yrke som varit mest givande, ” jag har även lärt 
mig hur jag ska bete mig i olika kundkontakts situationer, styckningssätt eller schema, fått 
mer fiskekunskap – jag har genom dessa kurser fått en chans att öva mer på att stycka och 
även lärt mig  att göra pannfärdiga rätter och sånt.” Enligt hennes mening så är det viktigt 
med kompetensutvecklingar ”jag menar dels den personliga utvecklingen som man får – ökad 
självsäkerhet inte bara som person utan även i själva utförandet av ens arbetsuppgifter, lära 
sig nya sätt att arbeta och agera - jag menar bara en sån chans till en sådan utveckling är ju 
värd att det tas tillvara på.” Vidare berättar hon att ”jag är helt för kompetensutveckling – 
kanske inte i alla fall, men det som jag har hunnit gå hittills har definitivt hjälpt mig i mitt 
arbete – innan jag började hade jag ju inte en aning om vad som skulle styckas på vilket sätt – 
blev det rätt – nåja du vet vad jag menar, så som alla uppgifter som man stås inför så måste 
man lära sig det som krävs för att klara av uppgiften för att kunna på så sätt utvecklas […] – 
du har åkt bil i hela ditt liv men om du inte har satt dig bakom ratten så vet du ju inte hur den 
ska köras – du måste skaffa dig kompetens nog för att bemästra den.”  
    Som avslut på intervjun bad vi Astoria berätta om vad hon ansåg kompetens innebär för 
henne, ”kompetens för mig är att man kan klara av en uppgift utan att sjabbla. Att man är 
behörig eller har kunskapen om att exempelvis jaa laga bilar – det är inte alltid att man 
behöver en mekaniker utbildning för att ha den know how om bilar som vissa riktigt bil 
intresserade personer har. Som min man han är helt bil galen och vet hur man skruvar isär en 
motor och sätter ihop den igen utan att ens ha gått en mekaniker kurs i hela sitt liv – men han 
är förvisso totalt inkompetens när det gäller att handla varor hehehe men vad gör man.” 
 

4.6 Fall 6 – Intervju med Ceasar 
 
Ceasar som uppfattas vara i tidig 30- års ålder började jobba inom livsmedels bransch 1998 
efter hans flytt ifrån en annan ort 1997. Hans tidigare arbetserfarenheter inom området 
kommer ifrån sin tid som anställd i en livsmedelsbutik i sin tidigare hemstad efter avslutat 
tjänstgöring i lumpen. 
       Ceasar arbetsuppgifter består av många varierande uppgifter men primärt handlar hans 
åtaganden om att underhålla kyl och frysdiskar samt hygien ”jag är lite varstans i butiken – 
men på sistone har jag hand om hygienen i butiken – ser till att det är rent och fräscht – 
mycket av arbetet går ut på att jag gör en form varukontroll, kontrollerar lokalerna i butiken 
och ser till att utrustning som exempelvis kyl och frys håller rätt temperatur och att det inte är 
skitigt och ohygieniskt”.  
     Vidare berättar Ceasar om hur han kom till att lära sig sina nuvarande arbetsuppgifter ” Jag 
fick gå en kurs som var på några dagar en slags form av kompetenshöjande utbildning som 
behandlade hygien frågor i affärer så som exempelvis typ vad lagens säger om ämnet, man får 
lära sig att göra varukontroller samt egenkontroll av sitt område, vad för hygien risker det 
finns och utbilda personalen om det skulle behövas, men utöver det så har jag faktiskt lärt mig 
allt som jag behöver i affären.”  
     En intresseväckande sak som Ceasar uttryckte som svar på frågan om det är viktigt med 
kompetensutveckling, är att han ansåg att kompetensutvecklingsprogram är helt upp till 
situationen och att mycket kunskap kan fås ”på plats” det vill säga kompetensutveckling är 
helt situationsbaserat, ”det beror på – för det som jag gör just nu så krävs det att man har gått 
någon form av kompetensutveckling eller i alla fall någon form av skolning – men att stå i 
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kassan och plocka upp varor och liknande arbetsuppgifter kräver precis ingen kompetens i alla 
fall inte en utvecklingskurs på hur du går tillväga - så det enda du behöver lära dig är att 
hantera kassan och det kan du göra på plats – en viss skillnad finns det ju men å andra sidan 
man måste börja någonstans, men som svar på din fråga så Ja det är viktigt med 
kompetensutveckling på ett företag, för det mesta, för det mesta”.  
     Utifrån denna intervju är en sak är säker, att den form av kompetensutveckling som Ceasar 
har genomgått, har hjälpt honom till att utföra sina arbetsuppgifter och inte minst till att få 
själva arbetsuppgiften. 
     Slutligen på frågan på vad kompetens innebär för honom svarar han följande: ”Världen är 
fylld med inkompetenta människor – kompetens för mig är att man har något i skallen – att 
man kan finna lösningar på problem och inte bara stå som ett fån och inte veta vad man ska 
göra för att övervinna problemet. Att man tar initiativ till att lära sig nya saker som kan hjälpa 
en på sin väg. Kvalifikationen att utföra sitt jobb på ett bra sätt – det är kompetens för mig”.  
 

 4.7 Fall 7 – Intervju med Franco 
 
Franco som är en av de yngre medlemmarna i vår respondent skara har jobbat i en 
livsmedelsbutik i lite över tre år och uppehåller sig för det mesta till frukt och grönt 
avdelning. Hans tidigare erfarenheter inom yrkeslivet har bestått av att sitta på ett call- center 
samt att stå och jobba i en kiosk vid olika tillfällen. 
     Franco i likt med så många andra anställda i livsmedelsbutiken har en varierande 
arbetsbeskrivning, han arbetar i kassan, packar upp varor, utför beställningar samt sorterar på 
pant avdelningen ”mina primära arbetsuppgifter består av att jag gör uppläggningar i frukt och 
grönt avdelningen – packar upp varor gör beställningar – sitter lite i kassan, städar, jaa lite allt 
möjligt” Med tanke på att Franco trivdes på frukt och grönt avdelningen och uppehöll mesta 
delen av sin tid där, blev han erbjuden ifrån livsmedelsaffären att gå en kompetensutvecklings 
kurs för att lära sig mer om själva området, ”jag hade lite tidigare erfarenhet med att stå vid en 
kassa men hela frukt grejen fick jag genom att gå en grundutbildning som hette frukt & grönt i 
några dagar där det var ett företag som höll i hela kursen”  
     Innehållet i kursen bestod mesta dels av produktkännedom och exponering av varorna, det 
sist nämnda sker efter hur trenden på marknaden ser ut, ” det som jag lärde mig var ju först 
och främst produktkännedom om varje område […] jag fick gå en praktisk utbildning där den 
största delen av tiden består av praktiskt arbete typ hur man ska exponera varorna med mera” 
     Vidare berättar han om sin tid som ”noob” (en form av IT-relaterad slang som mesta dels 
används i online spel sammanhang och som är en förkortning av engelskan newbie som 
betyder nybörjare) i affären där inledningsvis observation och upprepning det vill säga 
reproducering av sysselsättningen var det primära, ”på företag så fick jag lära mig rutinerna 
genom att titta på hur de andra jobbade, jag fick helt enkelt gå bredvid”  
      På frågan om hur Franco anser sig använda sin kompetensutvecklings kurs berättar han 
”jag har ju dels en större produktkännedom och om förvarings metoder nu med tanke på att 
frukt och grönsaker verkar vara mer eller mindre populära efter hur trenden på marknaden ser 
ut för tillfället. Jag använder utbildningen rent praktiskt runt alla områden som jag jobbar med 
ute i butiken som exempelvis hur man bemöter en kund, hur man lägger upp grönsakerna eller 
frukten med mera”.  
      En intressant företeelse som Franco berör i intervjun är att han anser att många 
kompetenshöjande kurser som företag erbjuder, endast är spel för allmänheten med 
intentionen till att inte verka som ett företag som har stagnerat i sin utveckling, ”att jobba 
praktiskt här i affären kräver ingen direkt utbildning eller förkunskap. Det finns givetvis också 
utbildningar eller kompetensutbildningar som jag anser är helt onödiga - sånt som är helt 
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slöseri med både tid och pengar och endast ett spel för kulisserna– men jag antar att alla 
företag har en viss policy nåja – det kan ju i och för sig trotsallt bli skönt att få ett break från 
rutinerna ibland.” 
     Slutligen som svar på vår fråga på vad han anser kompetens innebär för honom, får vi 
följande uttalande: ”kompetens för mig är att exempelvis kunna hantera verktyg, tillämpa den 
kunskap du har, att lära sig ifrån sina misstag, att kunna hävda sig i situationer vara stark och 
logisk i sinnet, ta ansvar, kunna påverka saker och ting – det är vad kompetens innebär för 
mig”.   
 

4.8 Fall 8 – Intervju med Harriet 
 
Harriet som har en ganska lång erfarenhet inom livsmedelsbutiken, inleder med att berätta om 
hennes nuvarande anställning som har varat i drygt nio år och som betyder mycket för henne. 
Hon berättar lite om sin bakgrund och fortsätter berättelsen med att hon har en ”vanlig” 
skolbakgrund och skildrar vidare om hur det var att jobba med yrket förr ”när jag började min 
karriär så krävdes inte någon speciell erfarenhet – bara man var villig att jobba hårt och ha 
sina öron och ögon öppna – man fick lära sig allt mellan himmel och jord dels genom sina 
arbetskamrater och så ett par föreläsningar av chefen naturligtvis.”   
      Hennes arbetsuppgifter dessa dagar består till mestadels av administrativa sysslor även om 
hon vid olika tillfällen kan ses sittande ute vid kassorna” jag sitter mestadels ute på kontoret 
nu för tiden, är lite av en kontorsråtta haha”, vidare berättar hon om sina arbetsuppgifter som 
hon har ute på kontoret där Harriet spenderar större delen av sin tid, ”jag sitter mest vid datorn 
och gör beställningar, ordnar papper diverse intyg med mera – ringer in folk vid sjukdom eller 
vid behov lite såna grejer”. För att utföra sina nya arbetsuppgifter var hon tvungen att gå en 
form av administrativ kurs samt några data kurser för att kunna hantera grunderarna med en 
PC, ”det jag håller på med nu fick jag gå en special kurs för, först och främst fick jag lära mig 
att sätta på en dator och inte minst sätta på skärmen – haha ååh min gud vad pinsamt det var, 
att skriva på en dator var inget svårt – jag hade ju vanan inne ifrån mitt maskinskriveri tid 
men just allt det där tekniska kan vara lite jobbigt. Jag fick även gå en kurs där man fick lära 
sig det administrativa och något som jag tror hette personligt ledarskap. I kombination med 
dessa fick jag också gå en kurs där vi fick lära oss hur man skulle beställa och vad man gör 
vid felaktiga beställningar att beställa fel saker eller om man beställer för mycket, det kostar 
mycket pengar och vi måste hålla nere kostnaderna så mycket som vi kan, bland annat genom 
att minimera fel beställningar.”  
      I och med Harriet har fått genomgå diverse utbildningar för att öka sin kompetens är 
osäkerheten kring det tekniska en dock kvar, hon berättar vidare om förfarandet hon tar in 
information eller rättare sagt ny kunskap på ”Jaa du det beror på vad för sorts uppgifter det 
handlar om, om det är data relaterat krångel så får ofta Ove eller Per visa mig och fixa 
problemet, men om det handlar om ett nytt data program eller liknande så då får vi alla som 
jobbar med det gå på en kurs eller kompetensutbildning och lära oss hur programmet fungerar 
rent praktiskt. Men annars är det för min personliga del i alla fall, genom att se och lär 
metoden som funkar bäst för mig, jag vill gärna uppleva det som andra vill att jag ska göra, 
jag vill kunna ta och känna på det med händerna det vill säga förutsatt att det är möjligt”   
      Harriets inställning till kompetensutveckling är lite dubbeltydig, hon anser att det är bra 
med kompetensutbildningsprogram och det har definitivt hjälpt henne i sina nya 
arbetsuppgifter men anser samtidigt att det är lite av en för stor fokus och tilltro på systemet,  
”allt handlar enligt mig inte om att sätta sig i skolbänken för minsta lilla sak – var ute och gör 
praktiskt arbete istället – du lär dig mer genom att titta och observera än att läsa in en massa 
text och fakta”.  
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     Till sist som vi har bett alla våra intervjupersoner att svara på är frågan om vad de anser 
kompetens innebär för dem, Harriets svar på frågan var följande: ” Vad är kompetens för mig 
– ja till att börja med så är det viktigt att man har lite i skallen och kan tänka för sig själv. Ta 
initiativ och lär dig det du vill lära dig, vänta inte på att du ska få det som en gåva skänkt 
uppifrån. Klarar du av dina uppgifter – så är du kompetent, man kan aldrig bli för gammal för 
att lära sig nya saker – se bara på mig hahaha”. 
 

4.9 Sammanfattande analys och tolkning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka anställdas upplevelser av kompetensutveckling och 
vår frågeställning var hur relateras upplevd kompetensutveckling till egna behov av 
användbar yrkeskunskap?  
     Uppfattningen om kompetensutveckling och hur kompetens uppnås består utifrån 
intervjuerna huvudsakligen av erfarenhet, utbildning, samspel, deltagande och observation. 
Erfarenhet är den grundläggande faktorn för att kompetens uppnås, en erfarenhet som sätts i 
samband med att branschvana och att utföra själva arbetsuppgifterna. Ytterligare faktorer är 
att lära genom varandra, såväl i sammanhang som nyanställd eller som praktikant då erfarna 
arbetskamrater visar vad och hur arbetsutförandet ska ske, och även hur nya arbetsuppgifter 
lärs ut i samspel arbetskamrater emellan på arbetsplatsen. Ur ett kontextuellt perspektiv på 
lärande (Gustavsson, 2005), sker alltså detta genom samspel mellan arbetskamrater, genom 
yrkessamhörigheten visar och lär de av varandra på arbetsplatsen. Lärandet är en väsentlig del 
av yrkesvardagen, och arbetsplatsen är alltså själva kontexten för lärandet, och det är också 
här, genom att delta och handla de får den erfarenhet som tillskrivs viktig för att uppnå 
kompetens. Därmed är också integrationen mellan arbete och lärande (Ellström, 2001, 2002) 
tydlig. Kunskap och kompetens uppstår genom arbetarnas samverkan i det dagliga arbetet och 
den praktikgemenskap de ingår i. Det dagliga arbetet leder till kunskap och kompetens, men 
att de lär sig av varandra och genom erfarenhet lägger tonvikten på ett informellt lärande. 
Utgår vi från att arbete och lärande är två integrerade processer bör icke-situerade 
kompetensutvecklingar vara av stor betydelse för att underlätta ett informellt lärande i 
yrkesvardagen. Utifrån intervjuerna ses icke-situerade kompetensutvecklingar på som en 
grund för ny kunskap, en kunskap som kommer genom att utföra arbetet, men även när den 
formella utbildningssituationen tillskrivs en viss betydelse för det fortsatta lärandet, 
resonerades det på ett sätt som svårligen tydde på ett erkännande av icke-situerade 
kompetensutvecklingars betydenhet för uppnåendet av kompetens. Det uttalades om 
innehållet som, om än användbart, något som bekräftade redan informellt uppnådd kunskap 
och som hade gått att lära utan formell utbildning. Innehållet i genomförda 
kompetensutvecklingar relateras med viss ansträngning till det arbete som utförs, i varje fall 
vissa delar, men ändå krediteras det informella lärandet som huvudsaklig anledning till att 
kunskap nås. Trots att det talades om den formellt erhållna kunskapen som användbar i 
arbetet, och hur viss kunskap inte kunnat erhållas enbart informellt, talades det samtidigt även 
om kompetensutvecklingar som kostsamma och onödiga. Det menades dock att många 
förekommande arbetsuppgifter inte kräver formell utbildning, utan lärs i samband med själva 
utförandet. 
     Då det talades om lärandet som starkt integrerat med arbetet, betonas det informella 
lärandet. Det är själva arbetssituationen som innebär ett lärande som utvecklar kunskap och 
kompetens. Utifrån teorin om anpassningsinriktat lärande (Ellström, 2001, 2002) har 
möjligheterna till lärande ett tak. Då de intervjuades erhållna kompetens tillkommit genom att 
de lärt av varandra, genom att se hur andra gör, är inlärningen begränsad. Kunskapen är redan 
given. De personer som lärt sig hur en uppgift ska utföras genom att be någon annan 
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arbetskamrat visa dem, kan således inte erhålla större kunskap än arbetskamraten. De som lärt 
sig utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen, genom att se hur andra gör, har anpassat sig 
efter rådande rutiner och synsätt, och möjligheten att utveckla sitt lärande minskas. Då våra 
intervjupersoner talade om erfarenhet och ett informellt lärande som vägen mot kompetens, är 
det också denna inställning de delar med sig av till varandra. Det förekom dock mera 
omprövande förhållningssätt, en mera positiv inställning till att delta i formella 
utbildningssituationer för att påverka det egna lärandet. De som har detta mer kritiska 
förhållningssätt till sitt lärande, kan utveckla nya tankemönster och på så sätt kan de lära mer 
än den kunskap som redan är given på arbetsplatsen (Ellström, 2001, 2002). 
     Uttalanden gjordes om hur innehållet i icke-situerade kompetensutvecklingar relateras, i 
varje fall vissa delar, till yrkesvardagen, men att dessa inte relateras till som tillfällen till 
lärande. Det talades om hur kompetensutvecklingar snarare bekräftade redan informellt 
uppnådd kunskap, eller att kunskapen ändå uppnåtts, eller skulle komma uppnås informellt. 
Formella utbildningssammanhang benämndes inte som underlättande för det informella 
lärandet utan gavs en betydligt mer underlägsen roll. Den användbara kunskap som ansågs 
behövlig upplevdes finnas på närmare håll – på arbetsplatsen i samspel med varandra och 
genom deltagande och observationer. Det är denna kunskap och detta lärande som upplevs 
meningsfullt för yrkesbehoven.  Kunskap måste komma till användning för att bli meningsfull 
för den som lär (Dewey, 1995). 
     Huruvida de intervjuade funnit hög relevansstruktur i de kompetensutvecklingar de deltagit 
i förefaller således paradoxalt. Innehållet upplevs förvisso höra samman med arbetsutförandet, 
men relevansen i att lära sig i ett formellt sammanhang saknas. Utifrån detta resonemang 
saknar kompetensutvecklingar den mening de måste ha för våra intervjupersoner, för att de 
ska se på dessa som något som leder till utnyttjad kompetens. Uppfattningen är att kunskap 
och kompetens inte uppnås på annat sätt än genom erfarenhet som kommer av att göra, och 
det är på detta sätt de är motiverade att ta till sig kunskap. Motivationen att lära i formella 
utbildningssammanhang saknas därmed, och detta tolkar vi vara anledningen till att de inte 
upplever kompetensutvecklingar som tillfällen att öka eller uppnå kompetens. Av 
intervjupersonernas uttalanden att döma saknas alltså inte motivation att lära, dock saknas 
motivationen att lära genom icke-situerade kompetensutvecklingar, när de inte finner detta 
som ett relevant forum för lärandet, även om innehållet motsvarar arbetsutförandet. Icke-
situerad kompetensutveckling som lärpotential utnyttjas föga när den kunskap individen är 
motiverad att lära sig upplevs finnas på annat håll. En inlärningssituation måste ha mening för 
den lärande och om individen enbart finner meningsfullhet i den kunskap som tillkommer 
situerat på arbetsplatsen, om det är då som individen anser sig uppnå kunskap och kompetens, 
är det svårt att finna motivation till att lära på andra sätt. Även om vi tolkar 
intervjupersonernas uttalanden som att de anser att en inlärningssituation som icke-situerad 
kompetensutveckling erbjuder kunskap som har relevans för arbetet, är de ändå inte motiverad 
att ta till sig kunskapen, eftersom det är först genom att göra, genom själva yrkesutförandet, 
som de anser att kunskapen uppstår. Om kompetens upplevs uppnås först genom erfarenhet, 
en erfarenhet som tillkommer av att utföra arbetet, är en icke-situerad kompetensutveckling 
därmed inte ett tillräckligt relevant erfarande för att uppnå användbar kompetens. Uttalanden 
om hur kompetensutveckling kan leda till personlig utveckling, tyder på att det erfarande den 
formella utbildningssituationen ger, har en hög relevansstruktur för den lärande. Detta ökar 
lusten och viljan till lära i ett sådant sammanhang. Den icke-situerade kompetensutvecklingen 
sätts i en helhet, inte bara vad den kan användas till utan hur den kan användas, och att se 
helheten i en lärsituation är viktig för att lärandet ska tillkomma (Marton & Booth, 2002, 
Ellström, 2001, 2002, Dewey, 1916). 
      Upplevelsen av kompetensutveckling i de åtta fall som utgör denna studie, är att den sker 
antingen situerad, eller kombinerat med att vara icke-situerad. Kompetensutveckling sker 
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dock huvudsakligen situerat, i samspel arbetskamrater emellan i det dagliga yrkesutförandet. 
Lärandet är bundet till kontexter (Gustavsson, 2005), vilket i detta fall är arbetsplatsen, och 
sker hela tiden integrerat med arbetsutförandet (Ellström, 2001, 2002). Det är detta lärande 
som har högst relevansstruktur (Marton & Booth, 2002) för de egna yrkesbehoven, och 
därmed är det också i detta sammanhang som motivationen finns att lära. När icke-situerade 
kompetensutvecklingar upplevs sakna relevans för att uppnå användbar yrkeskunskap saknas 
därmed också motivation att lära i detta sammanhang (Ellström, 2001, 2002). När icke-
situerade kompetensutvecklingar upplevs ha relevans för den användbara yrkeskunskapen, 
ökar motivationen att lära genom detta formella utbildningssammanhang. Innehållet i formella 
utbildningssammanhang kan således ses som en bra grund för att ta till sig kunskap, som när 
den väl används i det dagliga arbetet (Dewey, 1916) leder till användbar och utnyttjad 
kompetens. Den kunskap som icke-situerade kompetensutvecklingar erbjuder upplevs också 
som något som går att erhålla utan formella inlärningssituationer.   
      En kompetent personal är av stor vikt för ett företags framgång, men att skicka personalen 
på kompetensutveckling behöver trots detta inte alltid vara synonymt med att kompetensnivån 
i företaget höjs. Vi har tidigare beskrivit hur kompetensutvecklingar många gånger tenderar 
att skjuta utanför målet, och vår studie har visat att huruvida personalen ser meningen med 
kompetensutvecklingen, som en lärpotential för användbar kunskap, avgör deras motivation 
för att lära. De deltagandes subjektiva syn på kompetensutveckling är i slutänden avgörande 
för dess utfall, både för individen och för företaget. 
 

5. Diskussion 
 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka matbutiksanställdas upplevelse av 
kompetensutveckling, och vi anser att vi uppnått detta syfte. Samtliga intervjupersoner delade 
med sig av sina upplevelser på ett för syftet tillfredsställande vis, vilket resulterat i att deras 
förhållande till, och upplevelser av, kompetens och kompetensutveckling kunnat utläsas. I 
förväg kände vi att många kanske skulle svara mer oengagerat, svara på ett sätt som ”lät bra”, 
och inte verkligen reflektera över den egna situationen så som vi anser att de gjorde. De allra 
flesta intervjuerna var mycket beskrivande angående det aktuella temat, och vi känner att om 
vårt intervjumaterial inte hållit den informativa karaktär som nu var fallet, tack vare våra 
intervjupersoners utförliga uttalanden hade det varit avsevärt svårare att utläsa ett resultat.  
     Innan vi påbörjade denna studie hade vi en förförståelse om att icke-situerade 
kompetensutvecklingar ofta inte motsvarar de anställdas direkta behov och inte leder till 
kunskap som utnyttjas i det dagliga arbetet. Denna förförståelse grundades på egna 
erfarenheter, och vi trodde snarare att den kompetens som utnyttjas i arbetet uppstått genom 
ett informellt vardagslärande. Denna förförståelse både styrktes och utvecklades genom det 
bakgrundsmaterial vi insamlade för undersökningen, men grunden var densamma, att 
kompetensutvecklingar ofta skjuter utanför målet. Vad vi upplevde som intressant var hur vi 
efter att ha genomfört några intervjuer upplevde att intervjupersonernas uttalanden inte 
motsvarade denna förförståelse, att de var betydligt mer positivt inställda, men efter att 
noggrant läst igenom transkriberingarna av intervjuerna, och genom tolkning och analys av 
desamma, ansåg att de flesta intervjupersonernas upplevelser av kompetensutveckling ändå 
överensstämde ganska väl med vår förförståelse. De som sade sig erhållit användbar 
kompetens genom ett formellt utbildningssammanhang, begränsade detta till en viss uppgift 
och tyckte att kompetensutvecklingar i allmänhet erbjuder kunskap som lika bra går att hämta 
informellt. Det hela är lite av en paradox, då de uttalade sig om formella 
utbildningssituationer som av underordnad betydelse för att uppnå kompetens, trots att de 
anser sig ha uppnått användbar kompetens genom denna lärandeform. De flesta tillskrev dock 

 34 



arbetsplatsen och ett informellt lärande som avgörande för att de uppnått den kompetens de 
använder i arbetet. 
     Syftet med denna studie var inte att undersöka vilken form av kompetensutveckling, 
situerad eller icke-situerad, som gett våra intervjupersoner den kompetens de använder i sin 
yrkesvardag, utan deras subjektiva upplevelser härom. En person kan exempelvis själv anse 
och tro att dennes yrkesutförande baseras på en formell utbildning, och att arbetsuppgifterna 
inte kunnat genomföras utan densamma, medan personen i själva verket kan ha ”lärt om” på 
arbetsplatsen, anpassat sig efter rådande rutiner och handlingsmönster (Ellström, 2001, 2002), 
och den yrkeskunskap han använder sig av kan komma genom ett, medvetet eller omedvetet, 
informellt lärande på arbetsplatsen – ett lärande som ersatt den formellt inlärda kunskapen. På 
samma sätt kan det förhålla sig tvärtom, en person kan uppleva att den kompetens som 
används uppnåtts informellt på arbetsplatsen, medan en formell utbildning som 
kompetensutveckling kan ha betydligt större inverkan på den utnyttjade kompetensen än vad 
vederbörande tror eller vill göra gällande. I våra tolkningar har vi således avvägt dessa 
faktorer, för att få en så sanningsenlig förståelse som möjligt av helhetsinnehållet i deras 
uttalanden. Vad vi följaktligen alltså ville undersöka var de affärsanställdas syn på den egna 
lärandesituationen, hur de upplever att de uppnått den kompetens de använder i arbetet och 
vilken inverkan kompetensutvecklingar haft för dem. Det är här hermeneutiken är viktig, att 
kunna tolka vad de säger. De tolkningar vi gjort utgick alltså ifrån de affärsanställdas 
föreställningar om kompetensutveckling i relation till den uppnådda kompetensen, vilket gav 
oss en gemensam förståelse om detta. Intervjupersonernas uttalanden bildade delar som 
tillsammans bildade en större helhet, som gav oss förståelse för den undersökta företeelsen. 
Denna helhet måste dock förstås genom delarna (Ödman, 1994). 
     Syftet med denna undersökning var inte att redogöra för vilken av de två formerna av 
kompetensutveckling, situerad eller icke-situerad, som dominerar för de matbutiksanställda vi 
intervjuat. För att uppnå relevans med ett sådant resultat anser vi att en betydligt mer 
omfattande undersökning hade krävts. Vad vi ville var att sammanställa deras upplevelser, 
vilket vi också anser att vi gjort. Upplevelserna av icke-situerad kompetensutveckling och 
dess användbarhet för de åtta matbutiksanställda vi intervjuat var för de flesta, enligt tolkning 
utifrån våra teoretiska utgångspunkter, inte det sammanhang som huvudsakligen gett dem den 
kompetens de använder i det vardagliga yrkesutövandet. Flera tillskrev det informella 
vardagslärandet, bundet till arbetsplatsen, all betydelse för hur de uppnått kompetens. Några 
ansåg att de uppnått användbar kompetens för en viss uppgift genom ett formellt 
utbildningssammanhang, och att de inte kunde ha gjort detsamma informellt, men upplevde 
också att mycket gick att lära genom sistnämnda lärandeform. Det är detta som vi anser 
förenar de som anser sig ha uppnått sin utnyttjade kompetens informellt, att 
kompetensutvecklingen skett situerat, med dem som anser sig ha uppnått densamma, i varje 
fall vissa delar, med hjälp av icke-situerad kompetensutveckling: mycket av den utnyttjade 
kompetens de besitter går att uppnå utan formella inlärningssituationer. Huruvida de ser 
meningen med kompetensutvecklingen, som en lärpotential för användbar kunskap, avgör 
deras motivation för att lära, och deras subjektiva syn på kompetensutveckling är i slutänden 
avgörande för dess utfall, både för individen och därmed också för företaget. I denna studies 
bakgrundskapitel beskrivs hur flera villkor måste infrias för att icke-situerade 
kompetensutvecklingar ska leda till en mer ökad kompetens än bara erfarenhet och ett 
vardagslärande (Olsson, 2004), villkor som överensstämmer med vårt resultat. Ett är att de 
deltagande är motiverade och finner den extra ansträngning, som allt systematiskt lärande 
alltid innebär, mödan värd. Viktigt är också att berörda personalgrupper kan se meningen och 
syftet med kompetensutvecklingen, både för dem själva och för verksamheten. Den tidigare 
forskning vi har tagit upp pekar på, precis som vårt resultat, just hur motivation och 
meningsfullhet är avgörande för en kompetensutvecklings utfall. KFY 2000+ (Thång & 
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Wärvik, 2005) är exemplet på en kompetensutveckling som misslyckas med att få de 
deltagande att se syftet och meningen med den, vilket också innebar att det lärande som 
erbjöds inte relaterades till yrkesvardagen och därmed inte heller ledde till ökad användbar 
och utnyttjad kompetens. En annan undersökning (Larsson, Alexandersson, Helmstad och 
Thång, 1986) visade hur kompetensutvecklingar måste vara till direkt nytta i arbetet för de 
deltagande, då de saknar motivation att delta i en utbildning om inte denna är direkt kopplad 
till arbetets krav. 
     Efter att ha genomfört denna studie, och tagit del av det bakgrundsmaterial och tidigare 
forskning vi presenterat, har vi kunnat utläsa att kompetensutvecklingar måste anpassas till 
individens behov och inte tvärtom. Det viktiga är att skapa motivation hos de lärande samt att 
de finner relevans i den kunskap de erbjuds. 
 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka matbutiksanställdas upplevelse av 
kompetensutveckling, och utifrån det resultat vi presenterat anser vi det möjligt att fortsätta 
forska inom området. Vi har redogjort för våra intervjupersoners uppfattning om 
kompetensutveckling, men vårt förslag på fortsatt forskning är följande: vilka pedagogiska 
konsekvenser för lärandet har då denna uppfattning om kompetensutveckling? Hur kan 
kompetensutveckling planeras och genomföras på ett fördelaktigt sätt för arbetstagarnas 
lärande? Denna studie ser vi som en bra grund för att fortsätta forska utifrån framlagda 
förslag. 
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Bilaga 
 
 
Intervjumanual 
 
Hur länge har du arbetat här? 
 
Vilken position har du och har haft? 
 
Hade du tidigare arbetserfarenheter inom yrket när du började här? 
 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
 
Hur har du lärt dig det du arbetar med nu? 
 
Hur lär du nya arbetsuppgifter? 
 
Vilken utbildning har du (utanför företaget)? 
 
Vilken form av kompetensutveckling har du genomgått? 
 
Vad innehöll den?  
 
Vad lärde du dig där?  
 
H ur använder du den kompetenshöjande kunskapen i ditt arbete? 
 
Är det viktigt med kompetensutvecklingar? 
 
Anser du att den kompetensutveckling du genomgått hjälper dig i dina arbetsuppgifter 
och på vilket sätt? 
 
Vad är kompetens för dig? 
 
Hur har du uppnått din kompetens? 
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