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Förord 
Det här examensarbetet avslutar tre års ekonomistudier på Blekinge Tekniska Högskola i 

Ronneby. Uppsatsen är skriven under vårterminen 2004 och motsvarar 10 veckors 

studier. 

 

Uppsatsen vänder sig till kunskapsföretag och andra företag som är intresserade av att 

utveckla sina medarbetares kompetens. Den vänder sig givetvis även till andra personer 

som är intresserade av det här ämnet. 

 

Vi skulle vilja tacka våra handledare Marie Aurell och Marie Hemming som under 

arbetets gång har givit oss råd, vägledning och konstruktiv kritik. 

 

Vi vill även rikta ett tack till KPMG, Deloitte och Ernst & Young som har ställt upp med 

intervjuer och besvarat våra frågor. De har tagit sig tid till att träffa oss fastän de själva 

har haft mycket att göra under den här perioden.  

 

Ronneby den 18 juni 2004 

 

 

 

 

  
 Linda Högberg  Annika Wilson 
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Sammanfattning 
 

Titel:  Hur kompetensutvecklingsåtgärder leder till ökad kompetens 

 

Författare:  Linda Högberg och Annika Wilson 

 

Handledare:  Marie Aurell och Marie Hemming 

 

Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 

 

Syfte: Vårt syfte med den här uppsatsen är att förstå hur 

kompetensutvecklingsåtgärder bidrar till att medarbetarna får ökad 

kompetens. Detta ska ses utifrån både ett lednings- och ett 

medarbetarperspektiv. Vi har tagit reda på vilka förutsättningar som har 

betydelse för att medarbetarnas kompetens ska kunna utvecklas. 

 

Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för insamling av empiri. 

Intervjuerna vi har gjort med medarbetarna har varit semistandardiserade 

med en öppen ansats. 

 

Slutsatser: Det vi har kommit fram till i denna uppsats är att de 

kompetensutvecklingsåtgärder som vi har funnit, för att öka medarbetarnas 

kompetens, bygger på tre förutsättningar. Dessa tre är att vara uppdaterad, 

engagemang och intresse samt en gemensam grundsyn kring lärande. Dessa 

förutsättningar är grunden för hur åtgärderna bidrar till ökad kompetens hos 

medarbetarna. 
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Summary 
 

Title:  How actions of competence development leads to increased competence  

 

Authors:  Linda Högberg and Annika Wilson 

 

Supervisors: Marie Aurell and Marie Hemming 

 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 

 

Purpose: Our purpose with this thesis is to understand the meaning of competence 

development actions, regarding the increase of the co-workers’ competence. 

This will be seen both from a management- and a co-worker perspective. 

We have found which requirements that are important for the development 

of the co-workers’ competence.  

 

Method: We have chosen to use a qualitative method for acquisition of empirical 

data. The interviews we have conducted with the co-workers have been 

semi-structured with an open attempt.  

 

Results: This thesis result is that the competence development actions found, that 

increase the competence of the co-workers, are based on three requirements. 

These three are; to be up to date, commitment and interest, and also a 

common view about learning. These requirements are the base for how the 

actions contribute to increased competence among the co-workers. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

En stor strukturförändring har skett från industri- till kunskapssamhälle, enligt 

Juell-Skielse & Askerfelt1. Det har medfört att kompetensen har blivit allt viktigare för 

arbetslivet i dagens samhälle. Marking2 framhåller att om välfärden ska kunna öka för 

både individer och samhället måste kunskaper och förmågor tas till vara på och utvecklas. 

Lundahl & Skärvad3 förklarar att kunskap är den dominerande faktorn i 

kunskapssamhället och utvecklingen av den har en stor betydelse för medarbetarnas 

individuella utveckling. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Den här uppsatsen handlar om medarbetarnas kompetens. Det vi menar med medarbetare 

är både chefer och anställda på ett företag. Vi tycker det är intressant att undersöka 

kompetens eftersom den spelar en viktig roll när medarbetarna utför arbetsuppgifter. Det 

finns en rad olika synsätt på och definitioner av begreppet kompetens i litteratur och 

forskning. Skogsberg & Sköldborgs4 definition av kompetensbegreppet är att det är 

individorienterat eftersom organisationer utgörs av individer, det vill säga chefer och 

anställda. De förklarar begreppet kompetens som medarbetarnas förmåga att utföra nya 

arbetsuppgifter individuellt eller tillsammans med andra. En annan aspekt som gör det 

intressant för oss att studera kompetens är att beroende på den kompetensen 

medarbetarna innehar, har de möjlighet att påverka sin egen utveckling och karriär. 

 

En grund för att medarbetarna ska få kompetens är att de medverkar i utbildningar. Det 

finns enligt Jäghult5 två typer av utbildningar, dessa är interna och externa utbildningar. 

Interna utbildningar sker inom organisationen för de flesta medarbetarna, medan de 

externa utbildningarna är när vissa medarbetare deltar i utbildningar som anordnas 
                                                 
1 Juell-Skielse, G & Askerfelt, K, Organisationens väg till en kompetensekonomi, 1997 
2 Marking, C, Kompetens i arbetet, 1992 
3 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
4 Skogsberg, E-M & Sköldborg, T, Nya former för kompetensutveckling, 1991 
5 Jäghult, B, Värdering och styrning av kunskapsföretag, 1989 
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utanför organisationen. Alla typer av utbildningar kan ses som formellt lärande enligt 

Rönnqvist6. Författaren skriver vidare att ett annat sätt för medarbetarna att utveckla sig 

är genom informellt lärande, vilket utgörs av medarbetarnas samspel med varandra och 

utförandet av arbetsuppgifter, det vill säga erfarenheter. Vi kommer i fortsättningen att 

behandla dessa två typer av lärande som kompetensutvecklingsåtgärder. 

 

Medarbetarnas erfarenheter samt motiv och önskemål spelar en betydande roll när det 

gäller deras utveckling, enligt Juell-Skielse & Askerfelt7. Även Sahlqvist & Jernhall8 

framhåller att när medarbetarna lär av varandras erfarenheter bidrar det till att deras 

kompetens ökar. Hansson et al9 förklarar att det är utbildningar och erfarenheter som är 

grunden för att medarbetarna ska kunna utveckla sig och få kompetens. Innebär det här 

att det räcker med erfarenheter och utbildningar för att medarbetarna ska få ökad 

kompetens? Om det skulle vara så medför det att de medarbetarna som deltagit i många 

utbildningar och samlat på sig mycket erfarenheter har hög kompetens. På ett företag 

skulle detta innebära att de medarbetarna som är äldst är mest kompetenta. Vi anser att 

det därmed inte endast räcker med erfarenheter och utbildningar för att öka 

medarbetarnas kompetens utan det krävs någonting mer. Marking10 framhåller en viktig 

aspekt när det gäller medarbetarnas utveckling, nämligen att de lär av varandra genom 

rådfrågning. Detta innebär att det sker ett erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna. 

Skogsberg & Sköldborg11 skriver att i en organisationskultur där det är vanligt med 

frågor och utmaningar mellan medarbetarna är kompetensutveckling någonting som 

ständigt sker.  

 

Ellström & Kock12 förklarar att kompetensutveckling är en individuell lärprocess där 

medarbetarnas kompetens utvecklas. I företag som satsar på kompetensutveckling hävdar 

                                                 
6 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
7 Juell-Skielse, G & Askerfelt, K, Organisationens väg till en kompetensekonomi, 1997 
8 Sahlqvist, W & Jernhall, B, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996 
9 Hansson, J et al, De nya kunskaperna – att leda och leva med kunskap som konkurrensmedel, 1997 
10 Marking, C, Kompetens i arbetet, 1992 
11 Skogsberg, E-M & Sköldborg, T, Nya former för kompetensutveckling, 1991 
12 Ellström, P-E & Kock, H, Kompetensutveckling i offentlig verksamhet, 1993 
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Senge13 att det finns förutsättningar för medarbetarna att vidareutveckla sina förmågor 

och förverkliga målen, efter att de har blivit anställda. Där utvecklas nya och expansiva 

sätt att tänka samt att medarbetarna tillsammans söker kompetens. Kompetensutveckling 

är enligt Dalin14 relaterat till de enskilda medarbetarna. Det innefattar att medarbetarna 

lär sig genom uppgifter i det dagliga arbetet men även genom kommande uppgifter. För 

att medarbetarna ska ha möjlighet att följa olika förändringar som sker och påverkar 

organisationen, är kompetensutveckling enligt Marking15 en viktig faktor för 

medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter. Ellström & Kock16 klargör begreppet 

kompetensutveckling som en sammanfattande beteckning för olika typer av åtgärder som 

används för att utveckla medarbetarnas kompetens. Två av åtgärderna är det formella och 

informella lärandet som vi tidigare har definierat av Rönnqvist17. Vilken betydelse har då 

dessa kompetensutvecklingsåtgärder när det handlar om att medarbetarna ska uppnå ökad 

kompetens? Ett svar på den här frågan är att medarbetarna ska bli bättre på att utföra sina 

arbetsuppgifter. Ett kännetecken på att detta har skett är att medarbetarna kan ta på sig 

mer utmanande arbetsuppgifter, vilket är Ellströms18 definition på begreppet kompetens. 

Vårt intresse för medarbetarnas kompetensutveckling grundar sig i detta resonemang. 

Detta eftersom kompetensen hos medarbetarna har en betydande roll när det gäller 

utförandet av arbetsuppgifter. 

 

Det som medarbetarna har lärt sig genom utbildning och erfarenheter, måste enligt 

Ellström19, sättas i handling för att kompetensutveckling ska ske, det vill säga att 

medarbetarna ska utveckla sin kompetens. Att sätta i handling innebär att medarbetarna 

praktiserar och sammanför det som de har lärt sig med arbetsuppgifterna eller uppgifter i 

andra sammanhang, vilket även Hansson et al20 diskuterar. Det är denna process som 

Kolb21 lyfter fram i sin modell, där han förklarar hur individerna får nya erfarenheter och 

                                                 
13 Senge, P, Den femte disciplinen, 1995 
14 Dalin, Å, Kompetensutveckling i arbetslivet, 1998 
15 Marking, C, Kompetens i arbetet, 1992 
16 Ellström, P-E & Kock, H, Kompetensutveckling i offentlig verksamhet, 1993 
17 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
18 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
19 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
20 Hansson, J et al, De nya kunskaperna – att leda och leva med kunskap som konkurrensmedel, 1997 
21 Kolb, D, Experiential learning – Experience as The Source of Learning and Development, 1984 
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kunskaper genom att omsätta teori i handling. Även Molander22 skriver att dessa 

handlingar är viktiga för medarbetarnas kompetensutveckling. Författaren påpekar att 

medarbetarna lär sig att utföra något genom att göra det, det vill säga ”lära genom att 

göra”. 

 

Beroende på vilken kompetens medarbetarna besitter har de olika möjligheter att påverka 

och förändra sina arbetsuppgifter enligt Ellström23. Att medarbetarna känner ansvar och 

självbestämmande i sina arbetssituationer är en viktig faktor för att deras kompetens ska 

kunna utvecklas, vilket diskuteras av Juell-Skielse & Askerfelt24. Med detta menas att när 

medarbetarna har inflytande över sin utveckling kan det bidra till att deras kompetens 

ökar. Det handlar inte bara om att de ska välja vilka utbildningar de vill delta i utan även 

att de har engagemang och förmåga att utveckla sig, vilket framhålls av Senge25. Vi 

tycker det skulle vara intressant att se vilka förutsättningar som finns för att medarbetarna 

ska kunna kompetensutvecklas. 

 

I figur 1 har vi beskrivit hur kompetens fås genom erfarenheter och utbildningar, vilka är 

de faktorer medarbetarna lär sig utifrån. Medarbetarna får erfarenheter från bland annat 

arbetsuppgifter och samspel med varandra. Utbildning är som vi tidigare förklarat det 

formella lärandet och erfarenheter det informella lärandet. De här två typerna av lärande 

är några av de kompetensutvecklingsåtgärderna som vi kommer att diskutera vidare i 

uppsatsen. 

 

                                                 
22 Molander, B, Kunskap i handling, 1996 
23 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
24 Juell-Skielse, G & Askerfelt, K, Organisationens väg till en kompetensekonomi, 1997 
25 Senge, P, Den femte disciplinen, 1995 
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Figur 1. 

 

Kompetensutveckling sker när det som medarbetarna har lärt sig, utifrån erfarenheter och 

utbildningar, omsätts i handling. Kompetensutveckling är en individuell lärprocess där 

medarbetarna utvecklas efter eget initiativ och förmåga. Medarbetarnas kompetens 

förändras eftersom de ständigt lär sig mer vilket leder till att medarbetarna utvecklar nya 

förmågor. Kompetens förklaras som medarbetarnas möjligheter till att utföra nya 

arbetsuppgifter och det är kompetensutvecklingsåtgärderna som bidrar till att 

medarbetarna får högre kompetens. Medarbetarnas kompetens resulterar i det som de har 

lärt sig och är därmed det slutgiltiga steget i vår modell. 

1.3. Problemformulering 

Från ovanstående resonemang har vi valt att besvara följande forskningsfråga: 

Vilka förutsättningar finns det för att medarbetarna, genom 

kompetensutvecklingsåtgärder, ska kunna öka sin kompetens? 
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1.4. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå hur kompetensutvecklingsåtgärder bidrar till att 

medarbetarna får ökad kompetens. Vi ska förstå vilka förutsättningar som har betydelse 

för att medarbetarnas kompetens ska kunna utvecklas. 
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2. Tillvägagångssätt 

2.1. Övergripande metod 

2.1.1. Hermeneutik 

Huvudsyftet med hermeneutisk forskning är att tolka och förstå individer, enligt Lundahl 

och Skärvad26. Detta är en förutsättning för oss för att vi ska kunna göra vår studie om 

medarbetarnas kompetensutveckling. Den tolkning vi ska göra är att förstå medarbetarnas 

syn på kompetensutveckling, vilka åtgärder som sätts in för att öka kompetensen hos 

medarbetarna. 

 

Lundahl & Skärvad skriver vidare att grunden till den kvalitativa metodteorin är 

hermeneutiken. Hermeneutiska teorier ger en förklaring på varför individer, eller grupper 

av individer, agerar som de gör. De ger även en förståelse för hur individer eller grupper 

av individer kommer att handla i olika situationer. För att få denna förståelse är det 

viktigt att ha kunskap om individernas handlingar. Som vi har förklarat tidigare fås 

kompetensutveckling genom att det som har lärts omsätts i handling. Alla medarbetare lär 

sig olika genom erfarenheter och utbildningar, vilket är orsaken till varför de inte agerar 

på samma sätt. Lundahl & Skärvad förklarar att målet för den hermeneutiska forskningen 

är att få en uppfattning om hur individers agerande påverkar olika beslut.  

 

Tebelius27 förklarar hur viktigt det är att se helheten i hermeneutisk forskning. I 

forskningsprocessen använder sig forskaren av sina egna värderingar vilket gör att den 

hermeneutiska forskningen är subjektiv. Några av de ledande resonemangen när det 

gäller den hermeneutiska kunskapssynen är enligt Johansson Lindfors28 den 

subjektivistiska verklighetsuppfattningen, tolkningen och förståelsen. Lundahl & 

Skärvad29 skriver att enligt hermeneutiken är det inte möjligt att uppnå fullständig 

objektivitet. Med fullständig objektivitet menas att resultatet bygger enbart på fakta där 
                                                 
26 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
27Tebelius, U, Om vetenskapliga förhållningssätt, 1987 
28 Johansson Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap, 1993 
29 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
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personliga värderingar och bedömningar utelämnas. Detta innebär att vi inte har kunnat 

vara helt objektiva eftersom vi har tolkat empirin och att den därmed baseras på egna 

värderingar och bedömningar. Empirin är med andra ord objektiva fakta medan 

tolkningen av den är vår subjektiva bedömning. Vi är objektiva i den bemärkelsen att vi 

har arbetet med empirin såsom vi erhöll den, det vill säga att vi inte har förvrängt data. 

Detta betyder att vi har varit sakliga genom att vi har redovisat vårt val av perspektiv 

samt resultaten utifrån empirin öppet och tydligt. Vår tolkning bygger med andra ord på 

hur vi uppfattade medarbetarna under intervjuerna när det gäller förhållandet mellan 

kompetensutvecklingsåtgärder och ökad kompetens.  

 

En symbol för tolknings- och förståelseprocessen är den hermeneutiska spiralen. 

Johansson Lindfors30 förklarar denna spiral som olika händelser vilka analyseras var och 

en för sig och sätts tillslut ihop till en helhet. Detta medför att medarbetarna får en mer 

fördjupad kunskap om helheten. Detta resonemang bekräftas också av Tebelius31 som 

skriver att helheten påverkar innebörden i varje händelse och händelserna tillsammans 

bestämmer helhetens betydelse. Det vi måste förstå för att kunna se helheten är vilka 

förutsättningar som genom kompetensutvecklingsåtgärder bidrar till att öka 

medarbetarnas kompetens. Förutsättningarna är delarna av helheten som vi har analyserat 

var och en för sig. 

2.1.2. Perspektiv 

Vi har valt att skiva den här uppsatsen sett utifrån medarbetarna på kunskapsföretag. Som 

vi tidigare förklarat menar vi att medarbetarna är både chefer och anställda. Detta medför 

att vi kommer att studera hur kompetensutvecklingsåtgärderna ökar medarbetarnas 

kompetens ur ett ledningsperspektiv- och medarbetarperspektiv. Anledningen till att vi 

har valt att se från båda dessa perspektiv är att medarbetarnas kompetensutveckling sker 

på deras egna initiativ, men samtidigt har chefernas roll betydelse för att de anställdas 

kompetens ska kunna öka. Detta eftersom det är utifrån ledningens initiativ som 

kompetensutvecklingsåtgärderna sker. Medarbetarna utvecklar sig utifrån dessa åtgärder 

                                                 
30 Johansson Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap, 1993 
31 Tebelius, U, Om vetenskapliga förhållningssätt, 1987 
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som tillämpas, vilket gör det intressant att studera från medarbetarnas synvinkel hur de 

får ökad kompetens genom kompetensutvecklingsåtgärderna. 

2.2. Operativ metod 

2.2.1. Metod för datainsamling 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ ansats när det gäller datainsamling av vår empiri. 

Lundahl & Skärvad32 skriver att individer eller grupper av individer är den kvalitativa 

undersökningens studieobjekt, vilket det även är i vårt fall då vi har intervjuat 

medarbetare på olika företag. Författarna förklarar att syftet med dessa undersökningar är 

att beskriva och förstå beteenden hos människor utifrån de medarbetare som studeras. 

Utgångspunkten är från individernas livsvärld, hur de uppfattar sig själva och sin 

omgivning. Vi har i detta arbete beskrivit och förstått de förutsättningar som krävs och 

som medarbetarna anser viktiga för att öka sin kompetens. 

 

Lundahl & Skärvad33 förklarar att det finns två typer av data, det ena är primärdata och 

det andra sekundärdata. Vi kommer bara att använda oss av primärdata vilket är det 

material som vi samlat in själva genom intervjuer med medarbetare på företag. Kvale34 

hävdar att den kvalitativa forskningsintervjun bygger på förståelse ur individens eget 

perspektiv. Denna typ av intervju liknar ett vardagligt samtal men utnyttjar ett 

angreppssätt och en frågeteknik av utmärkande slag. Intervjun är till skillnad från samtal 

planerade och organiserade i förväg, enligt Dalin35. 

 

Det finns olika typer av intervjuer; vi har valt att använda oss av den semistandardiserade 

intervjun. Det är en kombination av standardiserade och ostandardiserade intervjuer, 

vilket enligt Lundahl & Skärvad36 innebär att intervjufrågorna delvis är förutbestämda. 

Dessutom tillkommer spontana uppföljningsfrågor under intervjun samt att vissa frågor 

                                                 
32 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
33 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
34 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
35 Dalin, Å, Kompetensutveckling i arbetslivet, 1988 
36 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
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enbart ställs till vissa respondenter. Det väsentligaste är att informationsbehovet, det vill 

säga underlaget till forskningsfrågan, täcks.  

2.2.2. Intervjuförberedelser 

Vid skrivandet av intervjufrågorna tänkte vi på vad vi ville få ut av intervjuerna för att få 

givande svar som kunde hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. Innan intervjuerna 

genomfördes läste vi in oss både på företagens verksamhet och på vårt problemområde. 

Det var nödvändigt för oss att vi hade en förståelse om forskningsämnet för att vi skulle 

kunna ta till oss svaren som vi fick. 

2.2.3. Intervjugenomförande 

Vi förberedde oss genom att skriva frågor som vi använde som underlag under 

intervjuerna. Det fördes en diskussion mellan oss och respondenterna under intervjuerna, 

vilket medförde att det underlättade för oss att ställa följdfrågor. Detta gjorde vi för att vi 

skulle få en ökad förståelse för vad medarbetarna menade. Under två intervjuer uppstod 

det problem. Det första problemet var att en medarbetare hade ont om tid, vilket 

medförde att vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor och vi var även tvungna att 

hoppa över vissa frågor. Den andra intervjun som medförde problem var att medarbetaren 

inte kunde uttrycka sig tillräckligt tydligt. Det innebar att vi emellanåt formulerade 

påståenden som respondenten sedan bekräftade om det stämde eller inte. För att vi lättare 

skulle kunna ta till oss allt som sades under intervjuerna hade vi med oss en minidisc och 

spelade in dem. Detta medförde att vi helt kunde koncentrera oss att lyssna på vad 

respondenterna sa. 

2.2.4. Studiens genomförande 
Efter att vi samlat in vårt material sammanställde vi intervjuerna. Detta gjorde vi genom 

att lyssna på de inspelade intervjuerna och skrev ner allt som sades. Vi läste sedan 

igenom de utskrivna intervjuerna för att se likheter och skillnader mellan respondenternas 

uttalanden. Vi läste intervjuerna på varsitt håll och skrev kommentarer som vi sedan 

diskuterade tillsammans. För att ta reda på vad respondenterna ansåg viktigt när det gäller 

övergången mellan det medarbetarna lärt sig och att de har fått ökad kompetens, tog vi 

fram olika teman som hjälpte oss att strukturera empirin. Dessa teman fick vi fram genom 
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att först ta fram de åtgärder som respondenterna uttalade sig om. De åtgärder vi fann i 

empirin är praktik, teori, on the job training, rådfrågning och presentera för varandra. 

Utifrån dessa åtgärder kategoriserade vi sedan empirin för att kunna ta fram de 

förutsättningar som återkom i de olika intervjuerna. Det är förutsättningarna som 

möjliggör för medarbetarna att öka sin kompetens. Dessa förutsättningar utgjorde sedan 

grunden för utformningen av vår analys. 

2.3. Val av forskningsplats 

Vi har valt att koncentrera oss på kunskapsföretag, där medarbetarnas kompetens sätts i 

fokus. Lindgren37 menar att den väsentliga skillnaden mellan kunskapsföretag och 

traditionella företag är medarbetarens centrala roll i företaget. Författaren skriver att 

kunskapsföretag kännetecknas av att utföra kunskapsintensivt arbete som många gånger 

är knuten till en medarbetare. Det är på grund av detta som det är intressant för oss att 

studera kunskapsföretag eftersom det krävs att företaget tar tillvara på medarbetarnas 

kompetens. Enligt Lindgren karakteriseras kunskapsföretag även av kreativitet och 

komplext problemlösande. Detta bekräftas av Axelsson38 som förklarar att dessa företag 

utmärker sig genom att medarbetarna arbetar med kvalificerade problemlösningar. I det 

typiska kunskapsföretaget söker kunden upp det företag som har den unika kunskapen 

som behövs för att lösa dennes problem. Vi tycker det är intressant att studera 

kunskapsföretag eftersom de skiljer sig från traditionella företag. 

 

Medarbetarna i kunskapsföretag anses inte bara vara ett redskap för organisationens 

utveckling, utan lika mycket är organisationen ett redskap för medarbetarens 

utvecklingsbehov. Även om en medarbetare har hög utbildning vid anställningens början 

måste medarbetarna, enligt Närings- och teknikutvecklingsverket39, ändå vidareutbildas 

för att fungera i en arbetsorganisation som satsar på utveckling. Det är en sådan 

arbetsmiljö som kunskapsföretag eftersträvar. Jäghult40 skriver att det viktigaste kapitalet 

                                                 
37 Lindgren, M, Möjligheter till kompetensutveckling – ett individperspektiv på relationen 
människa-organisation, 1996 
38 Axelsson, B, Kompetens för konkurrenskraft, 1996 
39 Närings- och teknikutvecklingsverket, Kompetens – en bristvara?, 2000 
40 Jäghult, B, Värdering och styrning av kunskapsföretag, 1989 
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i kunskapsföretag är humankapitalet som medarbetarna innehar. Eftersom vår uppsats 

handlar om hur kompetensutvecklingsåtgärder bidrar till ökad kompetens hos 

medarbetarna anser vi att denna typ av företag är den bäst lämpande forskningsplatsen.  

 

De företag som vi har studerat är revisionsföretag, vilket är en typ av kunskapsföretag. En 

av anledningarna till att vi har valt att inhämta vår empiri inom denna bransch är att vi 

fann det intressant att studera företag som ständigt måste ha förnyad kunskap. För 

medarbetarna på revisionsföretag är det väsentligt att alltid vara ett steg före och det är 

nödvändigt att hålla sig uppdaterad med lagstiftningen. En annan anledning är att 

medarbetarna har en likartad utbildning, samtliga är inriktade mot revision. Medarbetarna 

som vi har intervjuat har trots olika positioner i företagen en likvärdig utbildning och 

utför likartade arbetsuppgifter. Det är ett medvetet val att alla företag är inom samma 

bransch. Vi har studerat följande kunskapsföretag; KPMG, Deloitte och Ernst & Young. 

 

Utvecklingen i kunskapsföretag har enligt Lindgren41 ett samband med arbetsuppgifterna 

där den tankemässiga utvecklingen i arbetet sätts i fokus. Vi anser att 

kompetensutveckling är särskilt intressant i kunskapsföretag där den teoretiska 

utvecklingen omvandlas till praktiska handlingar. Vidare påminner Lindgren om att 

medarbetarnas kreativitet är oerhört viktig i verksamhetens uppbyggnad av 

kunskapsföretag jämfört med traditionella företag. Medarbetarna är den viktigaste 

resursen i kunskapsföretag vilket medför att de inte är utbytbara i någon större 

utsträckning, eftersom verksamheten bygger på medarbetarnas kompetens. Författaren 

anser vidare att långvariga relationer skapas mellan medarbetarna och företagets kunder, 

där relationerna bygger på förtroende och tillit. Utifrån detta antar vi att det tar lång tid att 

bygga upp sådana relationer, men när de väl har etablerats grundar de sig på förtrolighet. 

2.3.1. KPMG 

Det svenska KPMG42 är en del av KPMG International som är ett av världens främsta 

revisions- och konsultnätverk med verksamhet i 150 länder. Deras uppdragsgivare är 

                                                 
41 Lindgren, M, Möjligheter till kompetensutveckling – ett individperspektiv på relationen 
människa-organisation, 1996 
42 www.kpmg.se 
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alltifrån stora internationella koncerner till små lokala företag. KPMG43 har 1600 

medarbetare vid 80 kontor i Sverige och är idag ett av landets ledande kunskapsföretag. 

Deras affärsidé bygger på att vara störst på att leverera värdeskapande tjänster inom 

ekonomisk information, till exempel inom revision, redovisning och skatter. KPMGs 

svenska del grundades 1923 som Bohlins revisionsbyrå och 1990 startades ett samarbete 

med KPMG. 

2.3.2. Deloitte 

I början av 1980-talet gick fyra lokala revisionsbyråer samman under namnet Touche 

Ross, detta blev grunden till det nuvarande revisions- och konsultföretaget Deloitte44. 

Deloitte45 är idag ett av landets ledande revisions- och konsultföretag. De finns utspridda 

i över 40 städer i Sverige och har 1100 medarbetare. Deloitte Touche Tohmatsu heter det 

globala nätverket som har 120 000 medarbetare i 150 länder. Företagets affärsidé bygger 

på att hjälpa klienter och medarbetare att vara bäst på marknaden. Detta betonas genom 

att Deloitte sätter medarbetaren i centrum. Varje medarbetare har ett eget 

kompetensutvecklingsprogram, Global Excellence Model (gEm). Syftet med detta 

program är att alla medarbetare ska få ett gemensamt ramverk av färdigheter och 

kompetens. För medarbetarna är det en garanti för att ständigt ha aktuell kompetens och 

att kunna utvecklas i den riktning som de själva vill. 

2.3.3. Ernst & Young 

Ernst & Young46 fick sitt namn 1990 efter ett flertal fusioner mellan mindre och 

medelstora revisionsbyråer, namnet kommer från den internationella samarbetspartnern. 

Företaget har idag 103 000 medarbetare i 140 länder runt om i världen, Sverige har 75 

kontor med totalt 1700 medarbetare. Ernst & Young47 ägs av 206 yrkesverksamma 

revisioner och konsulter. Företaget använder metoden Knowledge management - satsning 

för att öka och sprida kompetensen hos samtliga medarbetare. Grunden för metoden är 

                                                 
43 KPMGs tryckta broschyrer 
44 www.deloitte.se 
45 Deloittes tryckta broschyrer 
46 www.ey.com/se 
47 Ernst & Youngs tryckta broschyrer 
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människor, innehåll och infrastruktur. Ernst & Youngs vision är att bidra till 

medarbetarnas och kundernas framgång genom att skapa värde och förtroende.  
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3. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet ska vi ta upp de begrepp som vi ska använda oss av i resten av 

uppsatsen. Vi kommer att diskutera dessa begrepp och klargöra för läsaren för att 

underlätta fortsatt läsning. 

 

Med kompetens menas enligt Skogsberg & Sköldborg48 medarbetarnas förmåga att utföra 

nya arbetsuppgifter. För att medarbetarna ska kunna få kompetens krävs det 

kompetensutvecklingsåtgärder, vilket framhålls av Rönnqvist49. Dessa åtgärder delar 

författaren upp i två delar, det formella och det informella lärandet. Med det formella 

menas utbildningar och med det informella erfarenheter. Ett sätt för att medarbetarna ska 

kunna öka sin kompetens genom erfarenheter är att de tar hjälp av kollegor, enligt 

Sahlqvist & Jernhall50.  

3.1. Kompetens genom handling 

När individer ska lära sig är det viktigt att de tränar, vilket sker genom deras handlingar 

som Molander51 framhåller. En metafor inom det konstnärliga området är att en sångare 

måste sjunga och träna sin röst för att bli en duktig sångare, och på samma sätt måste en 

konstnär skissa och måla för att lyckas. Det är viktigt att individerna vågar göra fel för att 

de ska lära sig. Alla handlingar som en individ utför kan, enligt Molander, ses som 

avsiktliga handlingar; med det menas att individerna vet vad de gör och varför de gör det. 

Med andra ord utförs handlingarna för ett speciellt syfte. Medarbetarnas handlingar på 

kunskapsföretag sker i syfte att lösa de olika problemställningarna som kunderna har. 

Molander förklarar vidare att handlingar har en början och ett slut. Även det kan kopplas 

till kundernas problemställningar. Medarbetarna påbörjar handlingarna när de får en ny 

problemställning och de avslutas när kunderna får resultatet och lösningarna på sina 

problem. 

                                                 
48 Skogsberg, E-M & Sköldborg, T, Nya former för kompetensutveckling, 1991 
49 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
50 Sahlqvist, W & Jernhall, B, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996 
51 Molander, B, Kunskap i handling, 1996 
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Kolb52 framhåller som Molander53 att individers handlingar är nödvändigt för att de ska 

lära sig och öka sin kompetens. Kolb förklarar i sin modell hur individer får nya 

kunskaper och erfarenheter genom olika handlingar. Det vi menar med kunskap är de 

teoretiska kunskaperna som individerna har. Denna modell består av fyra steg. Det första 

steget innebär att individerna från början har vissa kunskaper och erfarenheter och att de 

vet vad de önskar att lära sig mer om. Nästa steg är teori, vilket kan utgöras av 

utbildningar inom det område individerna vill utvecklas. I det här steget får individerna 

de teoretiska kunskaper som krävs för att de ska utvecklas. Det tredje steget i den här 

utvecklingsprocessen är praktik. Det innebär att individerna praktiserar det som de har 

lärt sig från exempelvis utbildningarna. Med andra ord omsätts de teoretiska kunskaperna 

i handling. Detta förklarar Molander54 som ”lära genom att göra”, vilket är väsenligt för 

att individerna ska kunna öka sin kompetens. Även Ellström55 framhåller att det är 

nödvändigt att individer omsätter sina teoretiska kunskaper i handling för att möjliggöra 

att kompetensutveckling ska ske. Det sista steget i Kolbs56 modell är att individerna har 

fått nya erfarenheter och kunskaper, vilket har skett utifrån att de har inhämtat teori och 

sedan omsatt det i handling. 

 

 
Figur 2. Utveckling av kunskaper och erfarenheter 

                                                 
52 Kolb, D, Experiential learning – Experience as The Source of Learning and Development, 1984 
53 Molander, B, Kunskap i handling, 1996 
54 Molander, B, Kunskap i handling, 1996 
55 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
56 Kolb, D, Experiential learning – Experience as The Source of Learning and Development, 1984 
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Dessa fyra steg i modellen är en återkommande process. Det stannar med andra ord inte 

när individerna har fått nya kunskaper och erfarenheter. Kolb förklarar att modellen är 

målinriktad eftersom den bygger på att individerna i förväg bestämmer inom vilket 

område de ska utvecklas. Syftet med denna modell är att förstå hur individers kompetens 

ökar genom att omsätta teori i handling. Enligt Kolb kan individerna endast få nya 

erfarenheter genom att det har skett en handlingsprocess. Med denna handlingsprocess 

menas att individerna tränar de nya kunskaperna genom att utföra olika arbetsuppgifter, 

för att de sedan ska kunna utvecklas. 

 

För att individerna ska kunna lära sig genom sina handlingar framhåller Molander57 att 

det är viktigt att de vet sin egen begränsning. Detta eftersom det handlar om att ha 

förståelse för något, att individerna vet vad de gör. Författaren förklarar vidare att 

handlingarna vänder sig mer eller mindre till andra människor. Detta relaterar vi till 

kunskapsföretagens kunder, vilka medarbetarnas handlingar vänds mot. 

 

Molander hävdar att handlingar erkänns på olika sätt. Det behöver inte alltid vara positiv 

respons utan kritik kan även det ses som ett erkännande för att handlingen har blivit 

utförd, och individen får bekräftat att den har gjort något. Om en kund skulle få ett 

resultat som den inte är nöjd med eller om det inte uppfyller kraven medför det att 

medarbetarna får kritik. Det innebär ändå att medarbetarna har lärt sig genom de 

handlingar de har utfört. 

3.2. Kompetensutvecklingsåtgärder 

Två kompetensutvecklingsåtgärder är enligt Rönnqvist58 det formella och informella 

lärandet. Det formella lärandet utgörs av planerade utbildningar i form av föreläsningar 

och personalutbildningar för medarbetarna. Som vi tidigare skrivit delar Jäghult59 in 

utbildning i två delar, externa och interna. Med internutbildning menas att stora delar av 

                                                 
57 Molander, B, Kunskap i handling, 1996 
58 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
59 Jäghult, B, Värdering och styrning av kunskapsföretag, 1989 
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medarbetarna i organisationen tillsammans genomgår en utbildning som leder till att de 

får nya erfarenheter och kunskaper. När det handlar om externa utbildningar är det 

vanligast att det bara är några medarbetare som går på dessa. Syftet med dessa 

utbildningar är att medarbetarna ska skaffa information och få utbildning inom nya 

områden samt att skaffa sig nya kontakter. När medarbetarna sedan kommer tillbaka från 

utbildningen är det upp till dem att förmedla den information som är viktig till de andra 

medarbetarna. 

 

Det informella lärandet kan, enligt Rönnqvist60, även det ses som två delar. Det ena 

innefattar det som medarbetarna lär sig genom utförandet av arbetsuppgifter i det dagliga 

arbetet. Det andra är medarbetarnas samspel med arbetskamrater, det vill säga de lär 

genom varandra. Utbyte av erfarenheter kan bidra till ökad kompetens. De formella 

åtgärderna är utbildningssatsningar som kan vara internt såväl som externt i form av olika 

kurser och föreläsningar. De informella åtgärderna sker dagligen i medarbetarnas 

arbetsuppgifter.  

 

En tredje åtgärd för utveckling av medarbetarnas kompetens är rådfrågning. Skogsberg & 

Sköldborg61 skriver att detta kan ses som en åtgärd eftersom cheferna stimulerar 

medarbetarna att fråga varandra vad det än gäller för typ av problem. I företag där det är 

problemformuleringar och utmaningar som medför att medarbetarna måste rådfråga 

varandra sker en konstant utveckling av medarbetarnas kompetens. Även Marking62 ser 

rådfrågning, när medarbetarna lär av varandra, som en viktig aspekt för att medarbetarna 

ska öka sin kompetens. 

 

                                                 
60 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
61 Skogsberg, E-M & Sköldborg, T, Nya former för kompetensutveckling, 1991 
62 Marking, C, Kompetens i arbetet, 1992 
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4. Förutsättningar för kompetensutveckling 

I det här kapitlet analyserar vi de förutsättningar som finns för att medarbetarna ska 

kunna öka sin kompetens. Vi kommer att namnge våra sex respondenter som chef A, chef 

B, chef C, anställd A, anställd B och anställd C. Detta eftersom vi vill att respondenterna 

ska vara anonyma och för att det ska underlätta för läsaren. Vi kommer att börja med att 

förklara de åtgärder som vi har funnit intressanta när det gäller att öka medarbetarnas 

kompetens på kunskapsföretag. Därefter ska vi diskutera hur dessa åtgärder kan bidra till 

att öka kompetens utifrån tre olika förutsättningar. De problemställningar som 

medarbetarna får från sina kunder kommer vi i fortsättningen att diskutera som olika 

case. Varje case kan ses som ett fall, dessa kan vara av skiftande karaktär, alltifrån små 

till stora och omfattande problem som kunderna har. Medarbetarnas arbetsuppgifter 

bygger på att reda ut och lösa casen de får av kunderna. 

4.1. Åtgärder för att öka medarbetarnas kompetens 

För att det ska vara möjligt för oss att besvara vår forskningsfråga tog vi först fram de 

kompetensutvecklingsåtgärder vi fick fram genom intervjuerna, för att sedan utifrån 

dessa ta fram förutsättningarna för att medarbetarna ska uppnå ökad kompetens. Några av 

åtgärderna har vi skrivit om tidigare i uppsatsen men dessa förklarades mer utförligt 

under intervjuerna. Vi har funnit fem åtgärder som är viktiga för att öka medarbetarnas 

kompetens på kunskapsföretag. Det är på chefernas initiativ som åtgärderna sker, det vill 

säga att cheferna ser till att det finns möjligheter för medarbetarna att utveckla sig. För att 

medarbetarnas kompetens sedan ska kunna öka krävs det att handlingarna medarbetarna 

utför sker på deras egna initiativ. Detta medför att det är efter varje medarbetares intresse 

som de själva väljer om de ska tillämpa åtgärderna eller inte. Den första 

kompetensutvecklingsåtgärden är att medarbetarna måste praktisera. Syftet med den här 

åtgärden är att medarbetarna ska förstå hur casen är uppbyggda innan de börjar gå på 

utbildningar. Praktik kan ses som informellt lärande eftersom det är de erfarenheter som 
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medarbetarna får genom det dagliga arbetet, vilket är en av Rönnqvists63 åtgärder för att 

öka medarbetarnas kompetens.  

 

Den andra åtgärden för att öka medarbetarnas kompetens är teori. Med teori menas olika 

typer av utbildningar som medarbetarna får delta i för att öka sin kompetens. Eftersom 

teori är planerade kurser och föreläsningar kan det ses som formellt lärande, som är den 

andra kompetensutvecklingsåtgärden enligt Rönnqvists64. För att medarbetarna ska få gå 

på utbildningar krävs det att de har förstått casen som uppkommer i det dagliga arbetet. 

Detta för att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna ta till sig det som sägs under 

utbildningen. Utbildningarna kan ske i två former, både interna och externa. Som tidigare 

konstaterats skriver Jäghult65 att dessa två former av utbildning är en faktor för att 

medarbetarna ska lära sig. De externa utbildningarna hålls utanför företaget medan de 

interna anordnas på något av företagens kontor. 

 

”On the job training är det bästa sättet att lära sig. Att man arbetar med nya 

arbetsuppgifter och samtidigt tar till sig teori. Det är alltså att läsa som är plattformen 

och sen få jobba med kvalificerade arbetsuppgifter, det är då man lär sig.” 

(Chef A) 

 

Nästa kompetensutvecklingsåtgärd vi tar upp är on the job training. Den här åtgärden kan 

ses som praktik men här praktiserar medarbetarna de kunskaper och erfarenheter de har 

fått under utbildningarna. Arbetsuppgifterna kan vara utformade likadant som dem 

medarbetarna arbetade med innan de gick utbildningarna. Medarbetarna kan nu efter 

utbildningarna utföra arbetsuppgifterna på ett effektivare sätt, det vill säga att de under 

kortare tid kan prestera mer och med ett bättre resultat. Ellström66 förklarar att om 

medarbetarna ska utveckla sin kompetens krävs det att det som medarbetarna har lärt sig 

under olika utbildningar sätts i handling, det vill säga att medarbetarna tillämpar sina nya 

                                                 
63 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
64 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
65 Jäghult, B, Värdering och styrning av kunskapsföretag, 1989 
66 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
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teoretiska kunskaper i sina arbetsuppgifter. Det är inte förrän medarbetarna utför olika 

arbetsuppgifter som de verkligen utvecklar sin kompetens. Detta kan jämföras med 

Kolbs67 modell som förklarar hur medarbetarna får nya kunskaper och erfarenheter, 

genom att de omsätter det som de har lärt sig från teori i handling. Under arbetets gång 

uppkommer hela tiden olika typer av problem som medarbetarna själva måste se till att 

lösa. Axelsson68 påpekar att om medarbetarna på ett kunskapsföretag ska ha möjlighet att 

lösa olika arbetsuppgifter krävs en kombination av erfarenhet och utbildning. Det är 

utifrån dessa två delar som medarbetarna på kunskapsföretag lär sig och får nya 

kunskaper. Det är när detta sätts i handling som medarbetarna har möjlighet att öka sin 

kompetens. 

 

Rådfrågning och erfarenhetsutbyte är den fjärde åtgärden för att medarbetarnas 

kompetens ska öka. Skogsberg & Sköldborg69 hävdar att när det förekommer mycket 

frågor och utmaningar i ett företag så medför det att medarbetarna ständigt utvecklar sin 

kompetens. På kunskapsföretag förekommer mycket frågor mellan medarbetarna. För att 

problemen ska kunna lösas och medarbetarna lära sig är det nödvändigt med rådfrågning. 

Rådfrågning är, som vi tidigare förklarat, en viktig aspekt enligt Marking70 när det gäller 

att öka medarbetarnas kompetens. 

 

Den sista kompetensutvecklingsåtgärden är att medarbetarna ska presentera för varandra. 

Det innebär att efter någon medarbetare har varit på utbildning ska den presentera kort för 

de andra på kontoret vad som var viktigt under utbildningen, och om det är någonting 

som kontoret kan dra nytta av. Dessa presentationer är planerade eftersom alla 

medarbetare vet om att de ska hålla presentationer efter utbildningar. Det medför att de 

kan ses som formellt lärande, som tidigare diskuterats av Rönnqvist71. Presentationerna är 

en typ av internutbildningar eftersom alla på det kontoret där presentationen hålls deltar. 

                                                 
67 Kolb, D, Experiential learning – Experience as The Source of Learning and Development, 1984 
68 Axelsson, B, Kompetens för konkurrenskraft, 1996 
69 Skogsberg, E-M & Sköldborg, T, Nya former för kompetensutveckling, 1991 
70 Marking, C, Kompetens i arbetet, 1992 
71 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
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Medarbetarnas presentationer för varandra kan även uppfattas som informellt lärande då 

det sker ett erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna. 

4.2. Förutsättningar för att uppnå ökad kompetens 

I detta avsnitt diskuterar vi de förutsättningar som vi har kommit fram till för att 

medarbetarna ska ha möjlighet att öka sin kompetens. Dessa tre förutsättningar som vi tar 

upp är nödvändiga för att kompetensutvecklingsåtgärderna ska kunna bidra till att öka 

medarbetarnas kompetens. När det gäller dessa förutsättningar är det utifrån 

medarbetarnas egna initiativ som möjligheterna till att öka deras kompetens uppkommer. 

4.2.1. Att vara uppdaterad 
Den första förutsättningen vi tar upp är att medarbetarna hela tiden måste hålla sig 

uppdaterade för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta för att medarbetarna ska 

kunna komma fram till aktuella resultat när de arbetar med olika case. I kunskapsföretag 

sker det ständigt förändringar, dessa kan till exempel ske på grund av ändringar i 

lagstiftningar, vår tolkning av detta är att det är viktigt att medarbetarna tar till sig dessa 

förändringar, det vill säga att de håller sig uppdaterade. 

 

”Den här världen rör sig varje dag så att det behövs löpande uppdatering av 

kompetensen” 

(Anställd B) 

 

Att medarbetarna ska hålla sig uppdaterade är en förutsättning för att deras kompetens 

ska öka. Det är viktigt att medarbetarna själva tar initiativ till att de hela tiden är 

uppdaterade och har den kompetensen som krävs för att kunna lösa olika case. Ett sätt är 

att medarbetarna läser facklitteratur inom de områden som de behöver uppdatera sig 

inom. De brukar även läsa in sig på olika områden på fritiden vilket medför att 

medarbetarna håller sig uppdaterade och utvecklar sig. Detta är ett exempel på att 

medarbetarna tar egna initiativ till att få nya kunskaper. Det här är ett sätt att se hur 

kompetensutvecklingsåtgärden teori kan bidra till att medarbetarna får ökad kompetens. 
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”Så fort som det är något nytt så är man där och suger åt sig, för annars är man inte på 

banan överhuvudtaget” 

(Chef B) 

 

Ett annat sätt för att medarbetarna ska få ökad kompetens genom åtgärden teori är att 

företagen har olika modeller för medarbetarnas utveckling. Dessa modeller är snarlika 

varandra. Modellerna är en fastställd femårig utvecklingsplan som medarbetarna följer 

redan när de är nyanställda. Denna utvecklingsplan kan jämföras med Rönnqvists72 

uttalande om det formella lärandet eftersom båda utgörs av i förväg planerade 

utbildningar. I början av utvecklingsplanen är det mer grundläggande utbildningar, som 

är samma för alla. Efter några år när medarbetarna har valt inom vilket område de vill 

arbeta blir utvecklingsplanen mer och mer individuell. Utbildningen varvas med praktik 

då medarbetarna får lösa olika arbetsuppgifter. De har även möjlighet att påverka vilka 

utbildningar de vill delta i. 

 

”Varje anställd har en individuell plan på hur man vill utvecklas både kortsiktigt och 

långsiktigt” 

(Chef B) 

 

Utvecklingsplanen syftar till att medarbetarna ska utvecklas och få högre kompetens. 

Därför är det viktigt att medarbetarna håller sig uppdaterade så att de hela tiden kan följa 

med i utvecklingen av till exempel lagstiftningar. I utvecklingsplanen läggs fokus på 

utbildningen, eftersom det är grunden för vad varje medarbetare kommer att arbeta med. 

Utvecklingsplanen visar en tydlig kombination mellan praktik och teori som pekar på att 

medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta eftersom desto längre tid de har varit anställda 

desto mer får de praktisera, vilket kan bidra till att deras kompetens ökar. 

 

”Man lär sig mest genom att jobba, man stöter hela tiden på problem och då måste man 

ta reda på hur man ska lösa dem” 

                                                 
72 Rönnqvist, D, Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld, 
2001 
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(Anställd A) 

 

För att medarbetarna ska kunna hålla sig uppdaterade krävs det att de med jämna 

mellanrum går på utbildningar. Praktiken spelar även en viktig roll när det gäller att hålla 

sig uppdaterad. Det räcker med andra ord inte bara med att gå på utbildningar. Ett 

exempel på detta är att om det sker en ändring i lagstiftningen, krävs det att medarbetarna 

går på utbildning för att lära sig de nya lagarna och hur de ska tillämpas i 

arbetsuppgifterna. När utbildningen är klar är det viktigt att medarbetarna får 

arbetsuppgifter som behandlar dessa förändringar för att de ska kunna ta till sig av de nya 

kunskaperna som de har lärt sig. Detta exempel visar också hur 

kompetensutvecklingsåtgärden on the job training kan bidra till att öka medarbetarnas 

kompetens. Åtgärden on the job training stöds av Kolbs73 modell. Syftet med den 

modellen är att medarbetarna får nya kunskaper och utvecklas genom att det som de har 

lärt sig under utbildningar omsätts i handling. Både on the job training och Kolbs modell 

är målinriktade på det sättet att medarbetarna får gå en viss utbildning för att kunna ta till 

sig just det ämnet som utbildningen handlar om, detta sker både från chefernas och de 

anställdas engagemang och intresse. Från chefernas intresse kan det ses som att de vill ha 

anställda som är specialister inom de olika områdena som finns på företaget, medan 

intresset från de anställda ligger i att vara specialist på ett visst område. Detta medför att 

både chefer och anställda engagerar sig mycket för att de ska utvecklas och få högre 

kompetens. 

 

”Så utbildningarna trappas av lite varje år för då kan man mera och då lär man sig 

genom jobbet, man får mycket mer ansvar också. Tanken är att man ska lära sig mera” 

(Anställd B) 

 

För att kunna hålla de anställda uppdaterade och utveckla deras kompetens är det 

väsentligt att cheferna tar till vara på kompetensen de anställda redan besitter. Ellström74 

skriver att detta exempelvis sker genom utbildning. För att medarbetarna ska kunna 

                                                 
73 Kolb, D, Experiential learning – Experience as The Source of Learning and Development, 1984 
74 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
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utveckla den kompetens de har är det viktigt att de får gå på de utbildningar de är 

intresserade av, och att de behandlar case inom de områden medarbetarna praktiserat. Ett 

annat sätt för cheferna att ta tillvara på de anställdas kompetens är att uppmuntra dem att 

studera det material som finns i företagens databaser. I dessa databaser som kontinuerligt 

uppdateras finns både fakta och lösningar på tidigare case, det förekommer även fiktiva 

case som medarbetarna kan praktisera på. När medarbetarna går igenom informationen i 

databaserna är det ett bevis för hur kompetensutvecklingsåtgärden teori kan bidra till att 

öka deras kompetens. Detta eftersom medarbetarna utifrån databaserna får nya teoretiska 

kunskaper som kan hjälpa till att lösa deras aktuella case. 

 

När det handlar om att medarbetarna ska hålla sig uppdaterade är det även viktigt att de 

vet sin egen begränsning. Det är speciellt angeläget när det gäller åtgärden som behandlar 

rådfrågning och erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna. Det är viktigt att medarbetarna 

vet vad de kan och inte kan eftersom det kan bli fel om en medarbetare ber om hjälp och 

får ett felaktigt svar. Detta för att medarbetaren i fortsättningen kan göra liknande fel 

eftersom den tror att det är rätt. Här spelar cheferna stor roll, det är deras uppgift att se till 

att alla anställda är uppdaterade, så att de sedan när någon annan anställd behöver hjälp 

lär ut rätt. Om medarbetarna är uppdaterade och kan hjälpa varandra med att lösa olika 

case upplevs det som att medarbetarnas kompetens ökar, genom att det sker ett 

erfarenhetsutbyte och att de lär av varandra. 

4.2.2. Engagemang och intresse 
Den andra förutsättningen för att öka medarbetarnas kompetens som vi diskuterar är 

engagemang och intresse. Dessa två faktorer är viktiga för medarbetarna när det gäller att 

öka deras kompetens, vilket är det vi kommer att utreda. 

 

De utbildningar som medarbetarna medverkar på väljs utifrån deras egna intressen, vilket 

vi tidigare har diskuterat utifrån Dalin75. Det medför att de flesta som deltar i en extern 

utbildning är intresserade av det ämne som utbildningen behandlar. Eftersom deltagarna 

på utbildningen har samma intressen bidrar det till att de träffar kollegor som de 

                                                 
75 Dalin, Å, Kompetensutveckling i arbetslivet, 1988 
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diskuterar olika case med och sätt för att lösa dem. Detta engagemang visar att 

kompetensutvecklingsåtgärden teori kan bidra till att öka medarbetarnas kompetens. Det 

sker följaktligen ett erfarenhetsutbyte mellan de som deltar i utbildningen vilket är 

väsentligt för att medarbetarna ska kunna utveckla sin kompetens. 

 

”Medarbetarna ska vara engagerade och tycka att det är roligt att gå på utbildningar 

och känna att det är någonting de vill jobba med. De ska naturligtvis själva vara 

intresserade i ämnet, då blir det någonting bra av det” 

(Chef B) 

 

Det ligger även i chefernas intressen att de anställda utvecklar och engagerar sig inom de 

områden som de själva tycker är intressanta. Genom att arbeta och gå på utbildningar 

som behandlar de ämnen medarbetarna tycker är givande, utvecklas de mer än om de inte 

hade funnit ämnet intressant, vilket pekar på att de får ökad kompetens. Det medför att 

det ofta är upp till medarbetarna själva att välja vilka utbildningar de vill delta i, och även 

hur många. Detta är som, Juell-Skielse & Askerfelt76 påminner om, att medarbetarnas 

engagemang och vilja att öka kompetensen är beroende av deras önskemål. På 

kunskapsföretag är det nästan en självklarhet att de medarbetare som är intresserade av 

ett visst område får arbeta med sådana case som behandlar de ämnena. Eftersom cheferna 

vill ha anställda med hög kompetens stödjer de de anställdas val av arbetsuppgifter och 

utbildningar. Hansson et al77 skriver att när medarbetarna utvecklar sin kompetens sker 

en process som bygger på förutsättningen att medarbetarna har viljan att lära sig och få 

nya kunskaper. Medarbetarna på kunskapsföretag måste vilja ta ansvar för sin egen 

utveckling av kompetensen. 

 

”Det finns inga hinder för kompetensutveckling, det är upp till en själv hur mycket man 

vill utveckla sig” 

(Anställd C) 

 

                                                 
76 Juell-Skielse, G & Askerfelt, K, Organisationens väg till en kompetensekonomi, 1997 
77 Hansson, J et al, De nya kunskaperna – att leda och leva med kunskap som konkurrensmedel, 1997 
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Som vi har skrivit innan ser vi presentera för varandra som en 

kompetensutvecklingsåtgärd. De medarbetare som har varit på utbildning ska hålla en 

presentation för de andra medarbetarna på kontoret. Detta sker utifrån chefernas initiativ 

och alla medarbetare vet om att de ska hålla presentationer. Den medarbetaren som håller 

i presentationen engagerar sig genom att förmedla det väsentliga i det som sades under 

utbildningen och det som medarbetaren lärt sig. Detta för att göra det intressant för de 

medarbetare som lyssnar och att de tar tills sig av de nya kunskaperna. Den här åtgärden 

kan jämföras med Molanders78 diskussion om att handlingsförmågan har betydelse när 

det gäller att öka medarbetarnas kompetens. När en medarbetare håller i en presentation 

utför den en handling, detta eftersom medarbetaren lär ut de väsentliga från utbildningen 

till de andra medarbetarna. Det erfarenhetsutbytet som sker är utifrån de nya kunskaper 

och erfarenheter som medarbetaren, som håller i presentationen, lärt sig. Syftet med 

presentationerna är att ta upp det som kontoret kan dra nytta av. De medarbetare som inte 

var med på utbildningen tar till sig de erfarenheter som medarbetarna fick under 

utbildningen och därmed upplever de att de ökar sin kompetens. Presentationerna är även 

ett bevis för de medarbetare som håller i dem att de har tagit till sig det som sades under 

utbildningarna, och deras kompetens har då ökat. Den här åtgärden för att öka 

medarbetarnas kompetens kan ses som en kombination av åtgärderna teori och 

erfarenhetsutbyte. 

 

”Vi rådfrågar varandra hela tiden och det bidrar mycket till att vi lär oss av varandra. Vi 

brukar sätta oss ner i grupper och diskutera olika problemformuleringar.” 

(Anställd C) 

 

När det handlar om att medarbetarna rådfrågar varandra kan det ses som en åtgärd för att 

öka deras kompetens. Detta sker utifrån chefernas initiativ eftersom de stimulerar de 

anställda att hjälpa varandra med de olika case som de arbetar med. Det är viktigt att om 

den medarbetaren som ska hjälpa en annan inte är helt säker på det ämnet som frågan 

behandlar, tar reda på lösningen från någon annan medarbetare innan den hjälper till att 

lösa problemet. När rådfrågning sker mellan medarbetarna sker ett slags 

                                                 
78 Molander, B, Kunskap i handling, 1996 
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erfarenhetsutbyte, vilket som vi skrivit tidigare kan bidra till att öka medarbetarnas 

kompetens. Ett sätt från chefernas sida att se till att de anställda delar med sig av sina 

erfarenheter är att placera dem i olika grupper där de sedan får diskutera olika case som 

kommit upp. Detta medför att det är på grund av chefernas engagemang som de anställda 

delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Syftet med dessa grupper är att de 

tillsammans ska komma fram till den lämpligaste lösningen. I dessa grupper sitter både 

nya och mer erfarna anställda samt chefer, vilket medför att medarbetarna lär av 

varandra. Det är med andra ord viktigt att medarbetarna har viljan att bidra med sina 

kunskaper till varandra. Detta kan i sin tur leda till att den individuella kompetensen ökar 

hos medarbetarna. 

 

”Man måste själv se till att skaffa den kompetens man behöver. Företaget ser till att 

stötta och hjälpa så mycket de kan. Man kan aldrig tvinga någon att lära sig någonting, 

för det krävs det personligt engagemang och intresse.” 

(Chef C) 

 

Det är inte bara från chefernas engagemang som rådfrågning sker utan det ligger även i 

de anställdas intresse att engagera sig och ta till sig av de andras erfarenheter. För att de 

anställda ska känna detta intresse och engagemang är det nödvändigt att cheferna stödjer 

dem. Detta sker genom att cheferna uppmuntrar de anställda att utveckla sig själva och 

dela med sig av sina kunskaper. Det är även viktigt att cheferna kan delegera 

arbetsuppgifter till ”rätt” anställd. Det vi menar med ”rätt” anställd är den medarbetare 

som är kompetent inom ett visst område och även behärskar en viss typ av uppgift inom 

detta område. Det är viktigt att både anställda och chefer kan dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper till andra i företaget. Detta är en nödvändighet för att 

medarbetarna ska kunna utvecklas och öka sin kompetens. Även om en medarbetare har 

fått en arbetsuppgift inom något område som den medarbetaren behärskar kan det vara 

nödvändigt att rådfråga någon annan, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Det är, 

som vi har sagt tidigare, viktigt att medarbetarna har engagemang och intresse för att ta 

till sig nya erfarenheter när det gäller rådfrågning. Ellström79 skriver att en förutsättning 

                                                 
79 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
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för att medarbetarna ska kunna öka sin kompetens är att de själva söker lösning på casen. 

Detta sker genom att medarbetarna rådfrågar varandra. 

 

”Det viktigaste är att man har engagemang och intresse, har man inte det så lär man sig 

ändå ingenting. Man kan inte tvinga på någon kunskap eller kompetens, det är upp till 

var och en” 

(Chef C) 

 

För att medarbetarna ska vara motiverade att öka sin kompetens är det viktigt att deras 

engagemang och intresse tas tillvara på, vilket tidigare har konstaterats av Senge80. Det är 

upp till medarbetarna själva hur mycket de vill utveckla sig och inom vilka områden. 

Denna förutsättning, engagemang och intresse, har visat hur flera av de 

kompetensutvecklingsåtgärder vi har beskrivit kan bidra till att medarbetarna på 

kunskapsföretag får ökad kompetens. 

4.2.3. Gemensam grundsyn kring lärande 
Den sista förutsättningen vi tar upp för att medarbetarna ska ha möjlighet att öka sin 

kompetens, är att medarbetarna på kunskapsföretag har en gemensam grundsyn att deras 

kompetensutveckling är en livslång process. Alla medarbetare är medvetna om att det 

alltid finns mer att lära sig och att det ständigt finns nya områden att utveckla sig inom, 

bara de själva har intresset och viljan. Med livslång process menas att medarbetarna på 

kunskapsföretag aldrig kan bli fullärda. 

 

”Så utbildningsbehovet det finns alltid. Så man blir aldrig fullärd i detta yrket” 

(Chef B) 

 

Anledningen till att medarbetarna aldrig blir fullärda är att det ständigt sker förändringar i 

arbetet på grund av nya direktiv och regler. Detta medför att medarbetarna alltid har 

möjlighet att gå på nya utbildningar och arbeta med nya arbetsuppgifter för att lära sig 

mer och utvecklas. Ett sätt för att åtgärderna on the job training och teori ska kunna bidra 

                                                 
80 Senge, P, Den femte disciplinen, 1995 
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till ökad kompetens hos medarbetarna är att det på kunskapsföretag årligen hålls 

utvecklingssamtal. Under dessa samtal är det viktigt att cheferna lyssnar på de anställdas 

behov och vad de har för intressen för att utveckla sig. Syftet med utvecklingssamtalen är 

att cheferna ska kunna se vad de anställda har gjort och hur de har utvecklats, samt ökat 

sin kompetens under det året som har gått. Cheferna diskuterar med de anställda vad de 

har för önskemål för året som kommer. De fastslår tillsammans kortsiktiga mål för de 

anställda. Cheferna ser till att de först arbetar inom de områden som de vill utbilda sig 

inom och sedan får de gå på de utbildningar som de är intresserade av. Efter 

utvecklingssamtalen är det upp till de anställda själva att se till att de kortsiktiga målen 

uppfylls och även de krav som ställs på de anställda. Det ligger även en del ansvar hos 

cheferna, eftersom det är de som delegerar ut arbetsuppgifterna till de anställda, det är då 

viktigt att dessa arbetsuppgifter hjälper till att uppfylla målen. Ett mål som varje 

medarbetare har, men kanske inte fastslås på samma sätt som de andra målen, är att de 

hela tiden ska utvecklas och öka sin kompetens. 

 

”Den dagen man inte lär sig något nytt på jobbet är det inte lönt att gå dit. Det är det 

som är utmaningen, det är det som är roligt, att lära sig något nytt” 

(Chef C) 

 

En nödvändighet för att medarbetarna ständigt ska kunna utvecklas är att de har kollegor 

som de kan lära sig av, genom till exempel erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att 

medarbetarna befinner sig i sådana nätverk där det finns andra medarbetare som har 

något att tillföra, och som kan bidra med att andras kompetens utvecklas. Dalin81 skriver 

att de enskilda medarbetarnas samspel med varandra är en viktig resurs för att 

medarbetarna ska ha möjlighet att öka sin kompetens. Detta visar hur erfarenhetsutbyte 

kan bidra till att medarbetarnas kompetens ökar. Den andra delen i den 

kompetensutvecklingsåtgärden, rådfrågning, kan även den bidra till att öka kompetens i 

det här sammanhanget. Det sker genom att cheferna ser till att de anställda lär av 

varandra, vilket oftast sker genom rådfrågning, som i sin tur torde innebära att deras 

individuella kompetens ökar.  

                                                 
81 Dalin, Å, Kompetensutveckling i arbetslivet, 1988 
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Som vi har förklarat tidigare finns det alltid någonting nytt att lära sig i kunskapsföretag. 

Det sker en konstant utveckling av medarbetarnas kompetens. Medarbetarna ställs 

ständigt inför nya case eftersom kunderna hela tiden kommer med nya problem. När 

kunderna kommer med dessa case medför det att medarbetarna måste sätta sig in i ämnet, 

eftersom casen har olika infallsvinklar. För att medarbetarna ska kunna lösa kundernas 

problem krävs det att de på eget initiativ läser in sig på området och även frågar andra 

medarbetare om råd. Detta medför att det är under arbetets gång som medarbetarna 

utvecklar sig och får nya erfarenheter. Det är på grund av casen som medarbetarna 

arbetar med som de utvecklas, casen kan därför ses som en möjlighet till att 

medarbetarnas kompetens ökar. Som vi skrivit tidigare förklarar Molander82 att om en 

medarbetare ska lära sig krävs det att det som de har lärt sig sätts i handling. När en 

medarbetare får ett case och måste läsa in sig på området, omsätter medarbetaren teorin i 

praktiken när den sedan arbetar vidare med caset. Upplevelserna av åtgärden on the job 

training visar att medarbetarnas kompetens kan öka. 

 

”Det är ju ett kunskapsföretag vi jobbar i och det innebär att man aldrig sätter sig till ro 

och säger nu kan jag detta” 

(Chef B) 

 

Kompetensutveckling är en lång process som egentligen aldrig tar slut, vilket Senge83 

skriver om, eftersom det alltid finns mer att lära och därmed en ständig möjlighet att öka 

sin kompetens. Ett kännetecken på att en medarbetare har utvecklat sin kompetens är att 

den kan utföra arbetsuppgifter som inte kunde lösas tidigare. Medarbetarna märker även 

själva att de har fått ökad kompetens. Detta sker genom att medarbetarna praktiserar det 

som de har lärt sig under utbildningen, och därefter kan ta på sig mer utmanande 

arbetsuppgifter än dem de har arbetat med tidigare. Medarbetarna känner sig även säkrare 

på sina kunskaper och förmågor. I kunskapsföretag är det viktigt att medarbetarna vågar 

ta på sig utmanande arbetsuppgifter för att de ska kunna öka sin kompetens.  

                                                 
82 Molander, B, Kunskap i handling, 1996 
83 Senge, P, Den femte disciplinen, 1995 
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Ellström84 betonar medarbetarnas självförverkligande och delaktighet. Det är som vi 

redan har förklarat viktigt att medarbetarna känner sig säkra på sin kompetens för att våga 

ta på sig nya och mer utmanande arbetsuppgifter. Under utvecklingssamtalen, som vi 

tidigare skrivit om, diskuteras medarbetarnas kompetens i det långsiktiga perspektivet, 

hur medarbetarna genom självförverkligande vill uppnå ökad kompetens. Med 

självförverkligande menas att medarbetarna satsar på ett område de har intresse av att 

utvecklas inom, och att de därefter känner sig tillfredsställda med resultatet de uppnår. 

När det gäller att medarbetarna ska vara delaktiga är det viktigt att de känner att de kan 

vara med och lösa olika case, detta är väsentligt för att de ska kunna ta till sig nya 

kunskaper och därmed öka sin kompetens. 

                                                 
84 Ellström, P-E, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 
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5. Slutsats 
De slutsatser som vi har kommit fram till här är inte generella för alla företag. Detta dels 

för att vi endast har undersökt revisionsföretag, och dels för att resultaten bygger på våra 

egna tolkningar utifrån empirin.  

 

Slutsatsen vi kan dra utifrån det här arbetet är att det finns tre förutsättningar som medför 

att medarbetarna genom kompetensutvecklingsåtgärderna kan öka sin kompetens, se 

figur 3. Dessa tre förutsättningar är att medarbetarna ska hålla sig uppdaterade och ha 

engagemang och intresse för att arbeta med olika case, samt att medarbetarna delar 

synsättet att lärande är en livslång process, det finns alltid mer att lära sig. 

 

 
Figur 3. 

 

Vi har kommit fram till att det är viktigt att medarbetarna håller sig uppdaterade inom de 

områden de arbetar inom. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis inläsning på egen hand 

genom facklitteratur och databaser. En annan förutsättning för att medarbetarna ska 

kunna hålla sig uppdaterade är att de får arbeta med arbetsuppgifter de anser är givande. 
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För att detta ska vara möjligt krävs det att cheferna kan delegera rätt arbetsuppgift till 

”rätt” anställd. När det handlar om att medarbetarna får arbeta med uppgifter de tycker är 

intressanta är det viktigt att de vågar göra sin röst hörd, att de själva har en betydande roll 

i sin egen kompetensutveckling. 

 

Den andra förutsättningen vi fann genom intervjuerna var att medarbetarna måste ha 

engagemang och intresse för att de ska kunna utvecklas. Det är viktigt att medarbetarna 

får delta i de utbildningar som de själva tycker är intressanta. Detta medför att cheferna 

måste lyssna på de anställdas behov och önskemål. Det är även viktigt att cheferna 

stödjer de anställdas val av arbetsuppgifter. För att medarbetarna ska kunna utvecklas 

krävs det att de nya teoretiska kunskaperna, som de har fått under utbildningarna, omsätts 

i handling.  

 

Kompetensutveckling är en livslång process som aldrig tar slut. Denna syn delas av 

medarbetarna på kunskapsföretag, det finns alltid mer att lära sig. En orsak till detta är att 

medarbetarna ständigt får nya case som har olika infallsvinklar. Det medför att 

medarbetarna måste sätta sin i varje case och läsa in sig på det område caset behandlar, 

vilket möjliggör för medarbetarna att öka sin kompetens. Eftersom det alltid finns mer att 

lära sig håller cheferna årligen utvecklingssamtal med de anställda, för att stödja deras 

kompetensutveckling. Under dessa samtal fastställs mål för de anställda, baserade på 

deras intressen, för hur de ska öka sin kompetens under nästkommande år. 

 

Vi har även funnit att kunderna spelar en betydande roll för medarbetarnas insats att öka 

sin kompetens. Kundernas frågeställningar är alla olika, vilket innebär att medarbetarna 

ständigt måste ta reda på information som hjälper till att lösa det problemet de arbetar 

med. Ett sätt för medarbetarna att få den informationen de behöver är att, utifrån 

chefernas initiativ, sätta sig i smågrupper och diskutera de case som uppkommit och 

tillsammans hitta lösningar på problemen. 

 

Slutligen kan vi konstatera att kompetensutvecklingsåtgärdernas ordning har en betydelse 

för att öka medarbetarnas kompetens. För att medarbetarna ska få ut så mycket som 



 Kandidatarbete vt-04 Linda Högberg 
 FEC007 Annika Wilson 
 

  39 

möjligt av åtgärderna är det viktigt att de börjar med praktik. Detta för att medarbetarna 

ska lära sig att förstå de case som uppkommer i deras arbete. När de har de kunskaperna 

får de gå utbildningar där de sätter ihop casen med teoretiska kunskaper. Efter 

utbildningarna är det viktigt att medarbetarna börjar praktisera det som gicks igenom 

under utbildningen, detta kallar vi on the job training. Med on the job training menas att 

medarbetarna får arbeta med nya arbetsuppgifter som medför att de tillämpar sina nya 

teoretiska kunskaper. De har efter utbildningen en annan syn på hur problemen ska lösas 

och kan därför utföra arbetsuppgifterna mer effektivt. Det är alltså viktigt att åtgärderna 

sker i den här ordningen. 

5.1. Reflektion 

När vi hade kontaktat olika företag och fått klartecken från KPMG, Deloitte och 

Ernst & Young att vi var välkomna dit för att genomföra intervjuer, planerade vi att göra 

fler intervjuer än vad vi sedan fick utföra. Det fanns inte möjlighet att intervjua fler 

medarbetare eftersom de själva hade mycket att göra, detta eftersom det är en 

säsongsbetonad bransch. Vi var även tvungna att göra intervjuerna tidigare än planerat i 

skrivprocessen, annars hade vi inte kunnat genomföra intervjuerna. Detta medförde att vi 

inte hade en helt klar bild av vad vi skulle koncentrera oss på i uppsatsen, vilket ledde till 

att vi fick ställa frågor inom ett bredare område än vad vi senare skulle behandla. 

 

Det vi har tagit lärdom av genom skrivandet av den här uppsatsen är att de första delarna 

av uppsatsen ska vara genomarbetat och praktiskt taget klar innan empirin samlas in. 

Detta för att innehållet i empirin ska utgöra ett så bra underlag som möjligt för att kunna 

besvara forskningsfrågan. 

5.2. Förslag till fortsatt forskning 

Ett sätt att skriva den här uppsatsen är att fokusera sig på vilken typ av lärande som bidrar 

till ökad kompetens hos medarbetarna. De två typer som vi har kommit i kontakt med och 

som vi tycker skulle vara intressant att skriva om är anpassningsinriktat och 

utvecklingsinriktat lärande.  
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I vår studie har vi funnit att ordningen på kompetensutvecklingsåtgärderna, 

praktik - teori - on the job training, har en viss betydelse för att uppnå ökad kompetens 

hos medarbetarna. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka vilken roll ordningen 

på kompetensutvecklingsåtgärderna egentligen har, och om det finns andra åtgärder som 

har betydelse i det här sammanhanget. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor till chefer 
 
Introduktion 

 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Vilken utbildning krävs för din position i företaget? Vad har du för andra 

erfarenheter? 

3. Hur ser er organisationsstruktur ut? Organisationsschema  

 

Kompetens 

 

4. Vad innebär kompetens för dig? 

5. Vilka krav på kunskaper och färdigheter samt personliga egenskaper ställer ditt 

arbete på dig idag?  

6. Ser företaget till att ni får den kompetens som behövs för att ni ska kunna hålla er 

uppdaterade och utföra ert arbete? 

7. Upplever du idag något behov av att få ny och fördjupad kompetens? Om ja, i så 

fall vilka? 

8. På vilket sätt anser du att din kompetens har utvecklats under tiden du har varit 

anställd? Hur? 

9. På vilket sätt är du intresserad av att utveckla din kompetens inom företaget? 

Hur? 

 

Lärande  

 

10. Hur definierar du begreppet lärande? 

11. Vad anser du att du lär dig genom dina arbetsuppgifter? Nya kunskaper, 

samarbete med andra? 
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12. Vilka möjligheter har du att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter? Finns det 

några hinder? 

13. Ett arbete kan läras på många olika sätt. Vilka sätt har varit viktiga för dig när det 

gäller att lära dig ditt arbete?  

14. Rådfrågar ni varandra när det uppstår problem i arbetet? Hur bidrar det till att ni 

lär av varandra? 

15. Lyssnar du ofta på underordnades åsikter och förslag? 

16. Känner du att dina medarbetare lyssnar på dig och dina åsikter? 

 

Kompetensutveckling 

 

17. Vad innebär begreppet kompetensutveckling för dig? 

18. Varför är det viktigt med kompetensutveckling? 

19. Har ni interna utbildningar? 

20. Har du genomgått någon utbildning eller någon annan form av 

kompetensutveckling under det senaste året? Varför deltog du? Vad gav det dig? 

21. Deltar du i kurser/utbildningar som inte anordnas av företaget för att utveckla din 

kompetens och få egna erfarenheter? 

22. Hur anser du att kompetensutveckling kan tillgodoses på bästa sätt?  

23. Finns det en uttalad policy vad det gäller kompetensutvecklingsfrågor på 

företaget? Om ja, vad är det centrala innehållet i den när det gäller 

kompetensutveckling? 

24. Vilka motiv finns för att satsa på kompetensutveckling? Vilka får 

kompetensutveckling? På vilket sätt får de kompetensutveckling? 

25. Vilken form av kompetensutveckling bidrar bäst till utökat lärande enligt dig? 

Utbildningar, erfarenheter 

26. Hur mycket tid läggs ner på kompetensutveckling, per år och anställd? Får alla 

medarbetare lika mycket tid till kompetensutveckling eller är vissa prioriterade? 

27. I vilken grad utvärderas i efterhand olika insatser för kompetensutveckling? 

28. Vad har ni för kännetecken på att medarbetarna har lärt sig något? 
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29. Upplever du att dina medarbetare påverkar din kompetensutveckling på ett 

positivt sätt? 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till medarbetare 
 
Introduktion 

 

30. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

31. Vilken utbildning krävs för din position i företaget? Vad har du för andra 

erfarenheter? 

32. Hur ser er organisationsstruktur ut? Organisationsschema  

 

Kompetens 

 

33. Vad innebär kompetens för dig? 

34. Vilka krav på kunskaper och färdigheter samt personliga egenskaper ställer ditt 

arbete på dig idag?  

35. Ser företaget till att ni får den kompetens som behövs för att ni ska kunna hålla er 

uppdaterade och utföra ert arbete? 

36. Upplever du idag något behov av att få ny och fördjupad kompetens? Om ja, i så 

fall vilka? 

37. På vilket sätt anser du att din kompetens har utvecklats under tiden du har varit 

anställd? Hur? 

38. På vilket sätt är du intresserad av att utveckla din kompetens inom företaget? 

Hur? 

 

Lärande  

 

39. Hur definierar du begreppet lärande? 

40. Vad anser du att du lär dig genom dina arbetsuppgifter? Nya kunskaper, 

samarbete med andra? 
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41. Vilka möjligheter har du att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter? Finns det 

några hinder? 

42. Ett arbete kan läras på många olika sätt. Vilka sätt har varit viktiga för dig när det 

gäller att lära dig ditt arbete?  

43. Rådfrågar ni varandra när det uppstår problem i arbetet? Hur bidrar det till att ni 

lär av varandra? 

44. Lyssnar du ofta på överordnades åsikter och förslag? 

45. Känner du att ledningen lyssnar på dig och dina åsikter? 

 

Kompetensutveckling 

 

46. Vad innebär begreppet kompetensutveckling för dig? 

47. Varför är det viktigt med kompetensutveckling? 

48. Har ni interna utbildningar? 

49. Har du genomgått någon utbildning eller någon annan form av 

kompetensutveckling under det senaste året? Varför deltog du? Vad gav det dig? 

50. Deltar du i kurser/utbildningar som inte anordnas av företaget för att utveckla din 

kompetens och få egna erfarenheter? 

51. Hur anser du att kompetensutveckling kan tillgodoses på bästa sätt?  

52. Vilken form av kompetensutveckling bidrar bäst till utökat lärande enligt dig? 

Utbildningar, erfarenheter 

53. I vilken grad utvärderas i efterhand olika insatser för kompetensutveckling? 

54. Vad har ni för kännetecken på att medarbetarna har lärt sig något? 

55. Upplever du att ledningen påverkar din kompetensutveckling på ett positivt sätt? 

 


