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Sammanfattning   
 
Kompetens och kompetensutveckling har fått allt större uppmärksamhet i dagens diskussion 
om organisationers förmåga att konkurrera. Företag kan inte längre förlita sig på 
konkurrensfördelar som storlek, teknologi eller tillgång till kapital. Konkurrenskraft avgörs i 
allt större utsträckning av tillgång till kunskap och kompetens. Gruvöns Bruk har de senaste 
åren bedrivit ett gediget arbete med att utveckla nya verktyg och nya arbetssätt för att lyfta 
fram de anställdas kompetens och kompetensutveckling. Arbetet har resulterat i en intern 
kompetensmodell vars syfte är att synliggöra medarbetarnas kompetens och sätta fokus på 
kompetensfrågorna i företaget.   
 
Studiens syfte är att undersöka hur en intern kompetensmodell uppfattas och används av olika 
avdelningar på Gruvöns Bruk. En kvalitativ studie i form av intervjuer med åtta linjechefer på 
Gruvöns Bruk har genomförts. Genom valet av en kvalitativ undersökning ville jag skapa en 
förståelse och uppnå en djupare kunskap om hur en kompetensmodell används i arbetet med 
de anställdas kompetens och kompetensutveckling.  
 
Studien visar att det finns stora skillnader i uppfattningarna om hur arbete med 
kompetensfrågor ska bedrivas på Gruvöns Bruk. Med hjälp av en matris som har tagits fram i 
samband med denna studie kan man skilja på tre huvudgrupper av respondenter. Den första 
gruppen består av de respondenter som arbetar med kompetensfrågor endast i samband med 
de obligatoriska medarbetarsamtalen. Den andra gruppen består av de respondenter som anser 
att arbetet med kompetensfrågor är viktigt men de saknar de rätta förutsättningarna. Den 
tredje gruppen består av de respondenter som har integrerat arbetet med kompetensfrågor i 
sina arbetsrutiner men arbetet sker inte så formaliserat som kompetensmodellen föreskriver. I 
samtliga fall fyller inte dagens kompetensmodell sitt syfte.  
 
Krav måste ställas på chefer för att de kontinuerligt skall arbeta med kompetensfrågor. Men 
det måste samtidigt finnas en trovärdig och stödjande struktur som möjliggör detta. De olika 
åsikterna och uppfattningarna kring hur kompetensarbetet på Gruvöns Bruk ska bedrivas 
måste öppet och gemensamt diskuteras. Det räcker inte att låta varje avdelning arbetat med 
kompetensmodellen oberoende av varandra. Först genom en central och öppen dialog kan 
man skapa konsensus kring hur kompetensmodellen ska kunna förankras och integreras i 
verksamheten.  
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1. Inledning 
_______________________________________________________ 
I det inledande avsnittet presenterar jag studiens problembakgrund, problemdiskussion och 
syfte. Avsnittet ger också en beskrivning av Gruvöns Bruk.  

1.1 Problembakgrund 
 
Kompetens och kompetensutveckling är idag centrala begrepp i organisationer. Oberoende av 
bransch eller företag blir medarbetarnas kompetens en allt viktigare konkurrensfördel. I en 
NUTEK rapport från 2005, Kompetens - en bristvara? Företagens syn på 
kompetensförsörjning, står det att nyckeln till ett företags utveckling är förmågan att utveckla 
och ta till vara på kompetensen som finns: 
 

”I och med ökade kunskapskrav i arbetslivet är tillgången på kvalificerad arbetskraft och möjligheten 
att utveckla de anställdas kompetens avgörande för företagets utveckling och den ekonomiska 

utvecklingen”. 
(nutek.se) 

 
Flera anledningar kan hänföras till varför kompetens och kompetensutveckling har fått en allt 
större betydelse i den organisatoriska verkligheten. De ekonomiska och sociala förändringar 
som samhället genomgått, såsom teknologisk utveckling, kunskapsintensiv industri och global 
konkurrens, har medfört nya sätt att se de anställda i en organisation. Konkurrensfördelar som 
företagets storlek, skyddad teknologi och tillgång till kapital har tidigare gett övertag. Dessa 
fördelar har minskat i takt med att kunskapsinnehållet i företagets produkter och tjänster ökat. 
Konkurrenskraft avgörs i allt större utsträckning av tillgång till kunskap och kompetens. 
Företagen anses ha insett att de anställda är den viktigaste resursen i ett ständigt 
konkurrensutsatt företagsklimat och de anställda kräver följaktligen investeringar. Medan de 
flesta fysiska tillgångarna relativt omedelbart är tillgängliga på marknaden, tar 
kompetensutveckling tid. Det är viktigt för många av dagens företag att kontinuerligt kunna 
bedöma om man inom organisationen inte bara har tillräckliga materiella resurser utan även 
rätt personer med rätt kompetens, på kort och lång sikt. Bjurklo och Kardemark (2003) 
beskriver hur tillgång till fysiska resurser förut var den viktigaste strategiska frågan för 
företagen men att idag är medarbetarnas kompetens en minst lika viktig eller kanske viktigare 
strategisk fråga.  
 
Ytterligare en anledning till att kompetensfrågor har fått en allt större uppmärksamhet är 
enligt Sandberg och Targama (2002) det doktrinskifte som skett inom ledningsområdet. 
Skiftet innebär en ändrad riktning, från ledning via regler och instruktioner till en ökad frihet, 
ett större ansvarstagande hos de anställda och ledning via idéer och visioner. Följden av den 
ökade frihetsgraden är att ledningen mister den direkta detaljstyrningen och att de anställda 
får möjligheten att agera utifrån sina egna bedömningar. Därmed måste ledningen förlita sig 
på de anställdas kompetens vilket innebär att det är viktigt att kunna hantera och utveckla 
kompetensen på ett effektivt sätt. Hartog McHenry (2003) skriver att det förändrade 
företagsklimatet ställer krav på kvalificerade, innovativa och flexibla medarbetare för att en 
organisation ska kunna prestera effektivt. Stela och oflexibla organisationer där de anställda 
styrs genom instruktioner och fastställda planer kan inte överleva på sikt och måste anpassas 
till plattare, mer flexibla och kunskapsskapande organisationer som på ett bättre sätt kan 
tillgodose de krav som organisationen ställs inför.  
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Kompetensens ökade betydelse för konkurrenskraften innebär att företag kontinuerligt måste 
investera i mänskliga resurser för att bibehålla och utveckla den egna kompetensen. För att 
hantera detta brukar företag ofta tala om sin kompetensförsörjningsprocess. 
Kompetensförsörjningsprocessen kan betraktas som ett samlingsbegrepp för hur företaget 
utvecklar och säkerställer förmågan hos medarbetarna att öka sin kompetens. Anttila (1999) 
ser kompetensfrågorna som företagets viktigaste frågor och menar att de också ska 
uppmärksammas därefter. Strävan efter att kvalitetssäkra företagets kompetensarbete har 
resulterat i en mängd olika verktyg som syftar till att lagra och dela kunskap inom 
organisationen men som också karlägger och mäter den individuella kompetensen. Det 
handlar inte enbart om att skaffa relevant kompetens utan kompetensen måste utvecklas, delas 
mellan organisationens medarbetare och förankras i organisationen. Att samla uppgifter om 
en organisations kollektiva erfarenhet i en databas kan hjälpa organisationen att veta vad den 
faktiskt vet och också att använda kompetensen på ett organiserat sätt (Bjurklo & Kardemark, 
2003).  

1.2 Problemformulering 
 
Gruvöns Bruk framhåller att företaget är beroende av sina medarbetares färdigheter och 
kompetens för fortsatt konkurrensförmåga. Kompetensutveckling betraktas som en viktig 
strategisk personalinvestering vars syfte är att skapa rätt förutsättningar för att möta de krav 
som företaget ställs inför. För att tydliggöra en gemensam syn kring kompetensfrågor och 
förbättra och underlätta arbetet med kompetensutveckling har man på Gruvöns Bruk arbetat 
fram en intern kompetensmodell. Modellen har som uppgift att synliggöra medarbetarnas 
kompetens för att så väl de själva som deras chefer ska kunna följa deras utveckling och 
minska gapet mellan organisationens kompetensbehov och individens önskemål om 
utveckling. Den interna kompetensmodellen tillämpas idag olika i företaget, beroende på hur 
välkänd den är för den aktuella avdelningen och användaren. Det finns därför ett klart behov 
att undersöka vad kompetensutvecklingsarbete innebär i detta sammanhang och hur modellen 
används.  

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur en intern kompetensmodell uppfattas och används 
av olika avdelningar på Gruvöns Bruk. 

1.4 Gruvöns Bruk 
 
Gruvöns Bruk ingår tillsammans med bruken Beetham, Karlsborg och Skärblacka i 
Billerudkoncernen.  Billerud AB bildades 2001 och är idag en ledande materialleverantör till 
specifika segment av förpackningsmarknaden. Billeruds omsättning är ca 7 miljarder och 
företaget har 2400 anställda i 11 länder. Gruvön är det största bruket inom koncernen och är 
en av världens ledande tillverkare av förpackningspapper och wellråvaror. Ett av de viktigaste 
användningsområden för pappret är förpackningar för olika slags livsmedel men pappret 
används också som omslag till bland annat sjukvårdsprodukter. Gruvön har kunder runt om i 
hela världen och de exporterar merparten av sina produkter. En stor del av produktionen säljs 
utanför Europa. Bruket har ca 1000 anställda och bland Gruvöns medarbetare finns ett 
hundratal yrkeskategorier representerade. På bruket arbetar operatörer som sköter själva 
produktionen, mekaniker, elektriker och systemtekniker som sköter underhållet av 
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utrustningen och även ekonomer, marknadsförare, personalvetare, lokalvårdare, IT-experter 
och forskare (billerud.se).  
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2. Kompetensmodellen 
_______________________________________________________ 
Arbetets andra kapitel avser att introducera läsaren för Gruvöns Bruk interna 
kompetensmodell som ligger till grund för kompetensutvecklingsarbetet inom företaget.  
 
Gruvöns Bruk har under de senaste åren gjort stora satsningar på att skapa en mer effektiv 
kompetensförsörjningsprocess. Satsningarna har resulterat i nya system, verktyg och 
arbetssätt. Ett verktyg som har utvecklats och implementerats är en intern kompetensmodell 
vars syfte är att strukturera och effektivisera arbetssättet kring kompetensutveckling, 
säkerställa verksamhetens mål, planer och strategier och främja en positiv 
medarbetarutveckling som gynnar både medarbetare och verksamheten.  
 
Kompetensmodellen är utformad på ett sätt som kräver medverkan och engagemang från alla i 
företaget; ledningsgruppen, de personalansvariga ledarna, medarbetarna och 
kompetensutvecklarna. Ledningsgruppen har som uppgift att bistå med ramar och resurser, 
och de personalansvariga ledarna ska kartlägga sin avdelnings kompetensbehov och 
tillsammans med sina medarbetare inventera det individuella behovet. Medarbetarna 
förväntas att dels aktivt medverka till sin egen kompetensutveckling men också medverka i 
arbetet med arbetsgruppens mål- och handlingsplaner. Kompetensutvecklarna har en 
stödjande och samordnande funktion, de ska skapa och utveckla verktyg, modeller och 
metoder som underlättar och stödjer företagets arbete med kompetensutveckling.  

2.1 Tre huvuddelar 
 
Kompetensmodellen kan bäst beskrivas som bestående av tre huvuddelar; nuläge, utveckling 
och uppföljning: 

 

Kompetensmodellen

Verksamhetsanalys

BIG-Dialogen

Personlig utvecklingsplan

Sammanställning

utvecklingsbehov avdelning
Kompetensutveckling

Utvecklingsinsats

Uppföljning

Nu
lä

ge

Utveckling

Uppföljning

Måldialog

GAP-analys

 
Kompetensutvecklingsdokument, Gruvöns Bruk (2007).  
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1) Nuläge  
Första steget är att göra en analys av nuläget som beskriver var företaget befinner sig idag och 
vad som förväntas av företaget i framtiden. Varje avdelning gör en egen verksamhetsanalys 
för ett år framåt där man tittar på både interna och externa faktorer som kan komma att 
påverka avdelningens verksamhet. Interna faktorer utgörs bland annat av 
organisationsförändringar, verksamhetsförändringar, ny utrustning och kompetensväxling. 
Skulle avdelningen till exempel behöva köpa in en ny maskin kommer man att behöva utbilda 
medarbetarna i hur denna nya maskin fungerar. Externa faktorer utgörs bland annat av 
kundkrav, lagar och avtal och myndigheter. Om en kund ställer ett krav på företaget så måste 
verksamheten anpassas därefter.  
 
GAP - analysen bygger på verksamhetsanalysen. Syftet är att belysa vilken kompetens 
avdelningen har i dagsläget, vilken kompetens som kommer att behövas och vilka 
utvecklingsåtgärder som krävs för att få denna kompetens. För att få en bättre bild över vilket 
gap som föreligger har Competence Tool tagits fram. Competence Tool är ett verktyg i en 
databas som inkluderar alla olika arbetsbefattningar på respektive avdelning. Varje 
arbetsbefattning har olika kompetensnivåer, A, B, C och D nivå, med fastställda krav där A - 
nivån motsvarar nybörjare och på D- nivå anses medarbetaren i princip vara fullärd. 
Competence Tool ger endast en beskrivning av graden av kunskap, förståelse och erfarenhet 
som krävs av för att en medarbetare ska kvalificeras under A, B. C eller D nivån. Det 
beskriver inte hur arbetsuppgifterna på varje nivå ska utföras.  Kriterierna för varje nivå tas 
fram av varje avdelning som också kommer att ha ansvaret för att underhålla verktyget. 
Competence Tool tillämpas i dagsläget inte fullt ut på någon avdelning, de flesta arbetar med 
att ta fram kraven för de olika nivåerna och målet är att verktyget ska användas av alla 
avdelningar när det väl finns tillgängligt.  
 
BIG - Dialog är benämningen på medarbetarsamtalen som är ett verktyg för både 
medarbetaren och chefen. Medarbetarsamtalen ska hållas med varje enskild medarbetare en 
gång per år och följas upp under året eller i samband medarbetarsamtalet kommande år. I 
samband med medarbetarsamtalen finns en färdigställd handledning med checklistor och 
kontrollfrågor, för både chefer och medarbetare, som ska användas som stöd under samtalen. 
Diskussionsunderlaget inkluderar frågor om mål, arbetsuppgifter, personlig utveckling, 
arbetsmiljö och livet i övrig och ledarskap. Medarbetarsamtalen har tidigare varit 
bonusgrundade men detta system har tagits bort. Det finns ingen bestämd tidsram för när 
medarbetarsamtalen ska genomföras, utan det är upp till varje chef att planera in och 
genomföra samtalen under året.   
 
Medarbetarsamtalen ska resultera i en personlig utvecklingsplan med åtgärder för 
medarbetarna. Varje medarbetare ska ha en egen personlig utvecklingsplan.  
 
Varje avdelning ska efter medarbetarsamtalen sammanställa sina utvecklingsbehov och 
rapportera in detta till personalavdelningen som utifrån sammanställningarna, om det finns ett 
behov, ska planera utvecklingsåtgärder (måldialog). Som jag nämnde i det inledande kapitlet 
så tillämpas kompetensmodellen idag olika på olika avdelningar. Det föregående året var det 
endast tre avdelningar som rapporterade in en sammanställning av sina utvecklingsbehov. Ett 
av de större problemen är att utvecklingsbehoven rapporteras in kontinuerligt under året vilket 
försvårar en nödvändig översikt.  
 
 
2) Utveckling 
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Utifrån nulägesanalysen bestäms vilka utvecklingsinsatser som behövs. Måldialogen är ett 
samtal om hur utvecklingsbehoven ska tillgodoses, vilka åtgärder som ska sättas in för att 
täppa till gapet mellan befintlig och framtida kompetens. Åtgärderna kan delas in i utbildning, 
nyrekrytering och skapand/anskaffning av nya resurser så som maskiner, verktyg och andra 
hjälpmedel.  
 
Måldialogen utgör grunden för själva kompetensutvecklingsfasen, där de planerade 
utbildningarna och andra utvecklingsinsatserna genomförs.  
 
3) Uppföljning  
Utvecklingsinsatserna måste följas upp och utvärderas. I dagsläget fungerar inte 
uppföljningen och utvärderingen på ett tillfredställande sätt. I vissa fall görs en utvärdering av 
de enskilda utbildningarna i samband med en avslutade utbildning men det är långt ifrån alla 
kompetensutvecklingsinsatser som följs upp.  

 7



3. Teoretisk referensram 
______________________________________________________ 
I följande kapitel behandlas teorier om kompetens, styrning och kompetensutveckling som är 
av relevans för mitt problemområde. Kapitlet utgör ett viktigt underlag för analysen och de 
slutsatser som presenteras i arbetets avslutande del.  

3.1 Kompetens  
 
Kompetens används idag i vardagligt tal utan att någon större vikt läggs vid begreppets 
egentliga innebörd. Vissa likställer kompetens med kunskap men kompetens är ett betydligt 
mer komplicerat begrepp och dess mångtydighet gör att det saknas en klar och entydig 
definition. Vad som menas med kompetens definieras olika beroende på vilka värderingar och 
vilket synsätt man utgår ifrån. Trots att det finns många olika uppfattningar och redogörelser 
kan man ändå ana att det finns vissa likheter. Utifrån den litteratur som jag har studerat har 
jag funnit att framförallt tre aspekter är ständigt återkommande; kompetens är inte enbart 
kunskap, kompetens är inte en isolerad företeelse, kompetens är ett dynamiskt begrepp. I det 
kommande avsnittet kommer jag att introducera kompetensbegreppet utifrån dessa kategorier 
och närmare diskutera vad varje kategori innebär.   

3.1.1 Kompetens är inte enbart kunskap 
För Docherty (1996) är kompetens mer än sakkunskap eller formell utbildning, kunskap är 
inte en synonym utan ska ses som en del av kompetensbegreppet. Även Hansson (2005) 
beskriver kompetens som mer än kunskap. Kompetens innefattar begreppen intellektuellt, 
emotionellt och socialt kapital. Intellektuellt kapital omfattar kunskaper, färdigheter och 
erfarenheter. Relationen till andra medarbetare och förmågan att skaffa, utveckla och överföra 
kompetens i samverkan med andra beskriver Hansson (2005) som socialt kapital. Det 
emotionella kapitalet innefattar medarbetarens värderingar och attityder och styr hur vi 
använder vårt intellektuella kapital och omvandlar intellektuellt – och socialt kapital till 
handling. Det emotionella kapitalet bestämmer kvaliteten på handlingens resultat.  
 
Granberg (2004) ser kompetens som bestående av tre delar: kunskap, tillfälle och vilja. 
Kunskap utgör grunden och den erhållna kunskapen måste kunna sättas in i ett sammanhang 
(tillfälle) och användas på rätt sätt för att det ska bli kompetens. Oavsett hur omfattande 
kunskaper man besitter inom ett ämnesområde är värdet av dessa begränsade om man inte 
klarar att använda dem på ett konstruktivt sätt. Men detta räcker inte, utan individen måste 
även vilja, känna sig motiverad att, andvända den erhållna kunskapen.  
 
Att kunskap är ett viktigt begrepp som betyder oerhört mycket för dagens företag är det få 
som tvivlar på. Det talas mycket om att kunskap ska byggas in i företagskulturen och i 
människors sätt att tänka och agera. Drucker (refererad i Nonaka & Tackeuchi, 1995) påstår 
att kunskap är företagets viktigaste resurs. Men kunskap är i likhet med kompetens ett 
komplext och vagt begrepp som kan betraktas och definieras på många sätt. Alvesson (2004) 
skriver i sin bok om svårigheterna med att definiera och begränsa kunskap. Han menar att det 
inte finns ett rakt svar på vad kunskap är och att de definitioner som finns är antingen för 
omfattande eller så inkluderades alldeles för lite. I princip kan allt, på ett eller annat sätt, ses 
som kunskap och detta leder till vaga och allomfattande påståenden. Alvesson (2004, s. 45) 
citerar Grant (1996) som säger: “allt jag erbjuder bortom den enkla tautologin ’det som är 
känt’ är insikten att det finns flera olika typer av kunskap som har relevans för företaget”. 
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Trots detta brukar man, i litteraturen, dela in kunskap i explicit och tyst kunskap. Explicit 
kunskap är den kunskap som artikuleras, det vill säga orden vi säger, böcker vi läser och 
rapporterna vi skriver. Tyst kunskap är däremot personlig och svår att “verbalisera”. Det 
handlar bland annat om individens erfarenheter, värderingar, attityder och känslor (Rolf, 
1991). Explicit kunskap är enklare att identifiera, mäta och dokumentera och därför är det 
främst denna typ av kunskap som företaget försöker att kontrollera (Nonaka & Takeuchi, 
1995). Alvesson (2004) ser visserligen ett värde i att dela upp kunskapen på detta sätt men 
menar samtidigt att skillnaden ofta överbetonas och man vilseleds till att tro att det rör sig om 
skilda fenomen. Han säger att explicit och tyst kunskap istället bör ses som olika dimensioner 
av kunskap “som konstituerar varandra i ett symbiotiskt förhållande” (s. 49), det finns ingen 
explicit kunskap utan tyst kunskap och vice versa. 
 
Kompetensutveckling är beroende av att det finns tillfällen att använda den nya kompetensen. 
Tillfällen kan skapas av företaget och av medarbetaren själv och påverkas av hur 
arbetsuppgifter utformas och hur de anställda får tillfälle att lära med andra (Hansson, 2005).  
Vilja är en viktig faktor, utan vilja kommer kunskaperna inte att utvecklas och inte heller 
användas fullt ut. Viljan att lära och utvecklas återspeglas ofta i mer abstrakta begrepp som 
attityder, värderingar och motivation. Axelsson (1997) skriver att den som är motiverad har 
lättare att lära sig och är också mer villig att försöka. Om individen saknar motivation så 
aktiveras inte viljan. En förutsättning för att kompetens ska bli en konkurrensfördel för 
företaget är att det finns en vilja hos de anställda att både använda sin kompetens och utveckla 
den. Vilja kan inte beordras fram utan skapas genom förståelse, engagemang och delaktighet 
(Hansson, 2005). 

3.1.2 Kompetens är inte en isolerad företeelse 
Ohlson och Targama (1986) skriver:  
 
”Det är viktigt att notera att med kompetens menar vi något mer än kunskaper. För det första kan man 
tala om kompetens endast i relation till någon form av uppgift eller verksamhet. Kompetens är inte en 
inneboende egenskap hos en människa. Det är istället ett utryck för relationen mellan människan och 

hennes uppgifter, där människans egenskaper och förutsättningar ställs mot verksamhetens krav” 
(s.23).  

 
Definitionen lyfter fram ytterligare en dimension. Kompetens är inte en isolerad företeelse 
och ska inte behandlas som något skilt från organisationen. För att kompetens ska vara ett 
meningsfullt begrepp måste det kunna relateras till en verksamhet, en strategi eller ett mål 
(Lundmark & Söderström, 1989). Kompetensbegreppet får sin mening först genom att en 
individ eller en organisation ställs inför en uppgift, situation eller kontext (Ellström, 1992). I 
litteraturen sägs det att man är kompetent i förhållande till något.  
 
I likhet med många andra definitioner utgår Ohlson och Targamas (1986) definition från att 
kompetensbegreppet är knutet till individen snarare än organisationen. Kompetensbegreppet 
sätter individen och dennes potentiella handlingsförmåga i fokus (Bjurklo & Kardemark, 
2003). Anledningen till detta är uppfattningen att organisationen som sådan inte kan lära utan 
det är först och främst individen som lär. Nonaka och Takeuchi (1995) skriver att själva 
organisationen inte kan skapa kunnande utan individen.  
 
Anttila (1999) delar in individuellkompetens i formell och funktionell kompetens. Den 
formella kompetensen har med behörighet att göra, antingen så har man behörighet eller så 
har man det inte. Det finns fastställda normer för hur formell kompetens ska utvecklas, 
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utvecklingen sker i avgränsande steg och i företag utvecklar medarbetarna sin formella 
kompetens genom exempelvis utbildningar och dokumenterade erfarenheter. Det anses vara 
relativt enkelt och okomplicerat att mäta formell kompetens, ofta sker detta genom att man 
kartlägger hur många medarbetare som har behörighet. 
 
Den funktionella kompetensen utvecklas gradvis. För varje gång man ställs inför ett problem, 
en situation eller en uppgift höjer man sin förmåga, “learning by doing”. Man bygger upp en 
struktur av erfarenheter och lär sig att allteftersom känna igen och hantera olika problem och 
situationer. I samband med att förutsättningarna för att lösa en uppgift förändras kan 
funktionell kompetens sänkas eller försämras. “Den formella kompetensen är viktig, den 
funktionella är helt avgörande“ (s. 55). Den formella kompetensen är viktigt men ibland kan 
den var otillräcklig och företagen borde därför fokusera på funktionell kompetens i samband 
med kompetensförsörjning (Anttila, 1999).  
 
Det finns de som hävdar att den individuella kompetensen istället bör ses som en del av ett 
större sammanhang och talar då om organisatoriskkompetens. Det är lätt att anta att den 
organisatoriska kompetensen är summan av den samlade individuella kompetensen inom 
företaget men detta är en felaktig förenkling. Individens betydelse i sammanhanget ska inte 
förminskas, eftersom det primärt är de som lär och bygger kunskaper (Axelsson, 1997). Enligt 
Söderström (1990) är organisatoriskkompetens organisationens samlade förmåga eller 
potential att klara av vissa uppgifter. Kompetens betraktas som en gemensam resurs i en 
organisation, inte enbart isolerat till enskilda individer. När fler anställda samarbetar för att 
genomföra en specifik arbetsuppgift utvecklas en kollektiv kompetens som de enskilda 
individerna saknar (Sandberg & Targama, 2000). Samtidigt måste organisationen skapa de 
rätta förutsättningarna för att kompetensen ska kunna utnyttjas.  
 
Organisatoriskkompetens är beroende av organisationens förmåga att överföra kunskaper och 
färdigheter mellan medarbetare (Bjurklo & Kardemark, 2003). Docherty (1996) skriver att 
organisatorisk kompetens har en vidare innebörd än individkompetensen och att den, förutom 
individuell kompetens, består av ytterligare två delar: strukturkapital och kultur och 
värderingar. Strukturkapital beskrivs som “den kunskap och kompetens som finns kvar i en 
organisation när personalen har åkt hem” (s. 50).  
 
Utifrån dessa definitioner kan organisatorisk kompetens beskrivas som bestående av den 
individuella kompetensen, de tekniska och organisatoriska förutsättningarna och 
organisationens kultur och värderingar. Dessa faktorer samverkar och ingen av faktorerna kan 
enskild beskrivas som organisatorisk kompetens. Den organisatoriska kompetensen kan vara 
större eller mindre än den samlade individuella kompetensen beroende på hur de 
organisatoriska strukturerna stödjer de anställdas möjligheter till att använda sin kompetens.  

3.1.3 Kompetens är ett dynamiskt begrepp 
En tredje egenskap är att kompetens är ett dynamiskt begrepp som ständigt omkonstrueras 
(Bjurklo & Kardemark, 2003). Kompetensen kan erodera, det vill säga att kunskaper som är 
nyttiga eller bedöms kunna bli nyttiga i framtiden, över tiden förlorar sin relevans (Axelsson, 
1997).  Kompetens är en färskvara som måste användas och utvecklas i relation till 
förändrade förutsättningar (Anttila, 1999). Organisationer måste hela tiden lära och anpassa 
sig till rådande interna och externa omständigheter för att överleva. “En individ lär så länge 
hon lever. En organisation lever så länge den lär” (Granberg, 2004, s. 121). Den typ av 
kompetens som behövdes igår, behövs inte idag eller imorgon. Det är därför viktigt att veta 
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exakt vilken kompetens som finns i ett företag. Om företaget vet vilken kompetens som finns 
kan man lättare fastställa vad som saknas och vidta lämpliga åtgärder. Kompetens är med 
andra ord inget beständigt utan måste underhållas och anpassas.  

3.1.4 En egen definition på kompetens 
Kompetens är mer än kunskap, kunskap utgör dock kärnan i så gott som alla definitioner som 
jag har studerat. Att en individ har en mängd kunskaper innebär inte att denne är kompetent. 
Nya kunskaper kan få individen att fungera bättre i ett nytt sammanhang, men det betyder inte 
att hon har högre kompetens i förhållande till uppgiften (Axelsson, 1996). Kompetens är 
nämligen ett begrepp som inte kan förstås fullt ut om det inte sätts in i ett sammanhang. 
Kompetens utgörs av kunskap, vilja, tillfälle och andra personlighetsegenskaper som är 
viktiga i just den specifika situationen.  
 
Utifrån detta resonemang betraktar jag kompetens som bestående av dels kunskap men också 
viljan och tillfälle att skapa och använda kunskapen. Kompetens är också förmågan att kunna 
fungera i en specifik situation, vilket förutsätter så väl anpassningsförmåga som sociala 
färdigheter. 

3.2 Styrning 
 
I sin studie kritiserar Hartog McHenry (2003) synen på att implementeringen av en 
kompetensmodell handlar om att styra en planerad och rak process med fördefinierat syfte. 
Författaren menar att synliggörandet av kompetens inte är en enkel uppgift som kan reduceras 
till att enbart handla om ett specifikt syfte, såsom självutveckling, lärande eller ett 
övervakningsverktyg. Processen ska istället betraktas utifrån de motsägande uppfattningarna 
de olika berörda aktörerna har och den stora osäkerhet som råder. Hartog McHenry (2003) 
skriver att motsättningarna och de olika uppfattningarna måste uppmärksammas och öppet 
diskuteras. Först när det händer kan man tillsammans skapa konsensus kring en 
kompetensmodell och dess syfte.  
 
Det är därför viktigt att titta närmare på vilka olika typer av styrning som finns och hur de 
påverkar en organisation. Oavsett vilket samhälle vi lever i existerar alltid styrning och 
ledning i någon form och organisationer är inget undantag, rimligt komplexa organisationer 
styrs (Alvesson & Sveningsson, 2007). Greve (1997) skriver: 
 
”Att styra en organisation innebär att sätta mål, utarbeta strategier eller planer för hur målen ska nås, 

och kontrollera att organisationen försöker nå dessa mål” (s. 152). 
 
 
Alvesson och Sveningsson (2007) ser att styrningen generellt handlar om att försöka 
åstadkomma samordning av enskilda människors handlande. Sandberg och Targama (2000) 
bidrar med ytterligare en dimension när de skriver att det är ledningens uppgift att samordna 
mänskligt handlande och resurser av olika slag för att uppnå vissa syften. Att styra innebära 
att påverka ett beteende och det är oftast de anställdas beteenden som styrningen syftar till att 
påverka (Bjurklo & Kardemark, 2003). Styrning kan i princip utövas av vem som helst, i vissa 
organisationer sker merparten av styrningen utanför chefers påverkan. Traditionellt har dock 
ledningshierarkin i organisationer haft ansvar för styrningen och det är därför viktigt att 
uppmärksamma denna form av styrning.  
 
Ledningen för en organisation har förvisso en mängd olika arbetsuppgifter men den 
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dominerande delen av deras arbete handlar om att utöva styrning. Ledningsstyrning kan 
definieras på många sätt, Alvesson och Sveningsson (2007) skriver: 
 
”... en viss typ av maktutövning, riktad mot att säkra resurser och att mobilisera och dirigera individuell 

och kollektiv handling. Ledningsstyrning innefattar typiskt mekanismer för att specificera, övervaka 
och utvärdera organisatorisk handling. Den innefattar också olika sanktionsmöjligheter när saker 

utvecklar sig på ett ogynnsamt sätt”  
 (s. 154). 

 
Diskussionen och praxis kring organisering och styrning av företag har under en lång tid 
dominerats av det rationalistiska perspektivet. Fredrich Taylor som i början av 1900-talet 
grundade scientific management var en av de fösta i modern tid som pekade ut synliggörandet 
av kompetens som ett ledningsproblem. Taylor kritiserade den tidens företagsledning för att 
den lät de anställda sköta sin egen kompetensutveckling, vilket han menade var den främsta 
orsaken till ineffektivitet. Baserat på de rationalistiska principerna utvecklade Taylor tids - 
och metodstudier för att kunna synliggöra de anställdas kompetens. Ledningen kunde med 
hjälp av detta utforma systematiska utvecklingsaktiviteter som möjliggjorde klara 
förbättringar av kompetensen, vilket i sin tur skulle medföra större effektivitet och 
produktivitet hos organisationerna.  
 
Även om dagens arbete kring kompetens och kompetensutveckling inte går under 
benämningen tids – och metodstudier bygger det, enligt Sandberg och Targama (2000), i allt 
väsentligt på de vetenskapliga principerna från den rationalistiska vetenskapstraditionen. Den 
dominerande rationalistiska definitionen på kompetens är ”KSA”, där K:et står för kunskaper 
(knowledge), S:et står för färdigheter (skills) och A:et står för förmågor (abilities). 
Kompetens betraktas som bestående av dels dessa egenskaper men också olika 
personlighetsegenskaper som används i arbetsutförandet (Sandberg & Targama, 2000). Detta 
kan jämföras med definitioner som jag presenterade inledningsvis i detta teoriavsnitt där 
kompetens ses som bestående av dels kunskap och färdigheter men också andra 
personlighetsrelaterade egenskaper såsom vilja, värderingar och attityder som relateras till 
utförandet av arbetsuppgifter. 
 
Det har riktats kritik mot de rationalistiska kompetensansatserna. Ett problem som har 
uppmärksammats är att man genom modellen som ”KSA” på förhand kategoriserar 
kompetens, vilket kan innebära en risk för att man bekräftar den egna modellen snarare än att 
göra en viss kompetens synlig (Sandberg & Targama, 2000). Ytterligare ett problem är att 
ansatserna utvecklar och genererar indirekta beskrivningar av kompetens. I bästa fall 
indikerar de indirekta beskrivningarna viktiga förutsättningar för att kunna utföra ett specifikt 
arbete men de visar inte om personer använder de nödvändiga egenskaperna. Inte heller på 
vilket sätt personer använder dem i utförande av arbetet. Detta innebär att två personer kan 
besitta identiska egenskaper men ändå utföra ett arbete på olika sätt, beroende på vilka 
egenskaper de använder och hur de ändvänder dem (Sandberg & Targama, 2000).  

3.3 Kompetensutveckling  
 
I likhet med kompetens är kompetensutveckling ett komplicerat och mångdimensionellt 
begrepp. Bjurklo och Kardemark (2003) betraktar kompetensutveckling som alla de åtgärder 
en organisation vidtar för att förändra eller utveckla kompetensen hos sina medarbetare. 
Kompetensutveckling är en ständigt pågående process som leder till positiva och individuella 
förändringar, som får effekter i hela organisationen. Ellström (1992) likställer 
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kompetensutveckling med olika planerade åtgärder som kan användas för att påverka den 
interna arbetsmarknadskompetensen, det vill säga aktiviteter såsom formell och informell 
personalutbildning, projektledning, verksamhets- eller organisationsförändringar som syftar 
till att underlätta utnyttjandet av företagets kompetens.  

3.3.1 Formell och informell kompetensutveckling  
Axelsson (1996) definierar kompetensutveckling på följande sätt: 
 

“Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja en medarbetares, en 
grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område. Kompetensutveckling kan åstadkommas 
genom att individen eller företaget bättre använder sig av befintliga resurser eller utvecklar resurser 

genom exempelvis utbildning men också genom en rad andra åtgärder” (s. 21). 
 
Med kompetensutveckling avses olika formella och informella insatser för att höja, utveckla 
och ta vara på organisationens och individernas kompetens. Det kan vara allt från informellt 
lärande i vardagen genom reflektion eller arbetsrotation, till planerade utbildningsinsatser, 
nyrekrytering och organisationsutveckling (Axelsson, 1996). Olika former av formell 
kompetensutveckling sätts ofta i motsats till det informella lärandet. Många har gjort 
observationen att det som lärs ut i en utbildningssituation inte alltid lärs in (Ellström, 1992). 
Svensson (refererad i Sandberg, 2003) skriver att utbildningar kan pågå utan att deltagarna lär 
sig något. Den största delen av lärandet sker utanför och vid sidan av organiserade 
utbildningar, arbetsplatsen är den viktigaste läromiljön för många. Författaren baserar detta 
uttalade på avsaknaden av forskningsresultat som visar att utbildning av enskilda individer 
leder till utveckling av organisationen. Utbildning leder ofta till en personlig utveckling men 
denna utveckling tas sällan till vara i den egna organisationen.  
 
En annan vanlig observation är att det som lärs i samband med en formell utbildningssituation 
inte alltid kan överföras och ge en grund för fortsatt lärande i en arbetssituation (Ellström, 
1992). Transferproblematiken, svårigheten i att överföra kunskaper från en 
utbildningssituation till en verklig situation där de ska tillämpas, är ett välkänt problem. 
Senge (refererad i Granberg & Ohlsson, 2000) menar att det inte behöver bero på den 
enskilde medarbetaren om denna inte får nytta av sin utbildning, utan orsaken kan finnas i 
organisationsstrukturen, som gör att den gemensamma uppgiften inte hanteras på ett effektivt 
sätt. ”Det skapas ingen förändring genom att skicka iväg medarbetare på kurs under ett par 
veckor, för när de kommer tillbaka har de snart fallit in i gamla vanor och 
handlingsmönster” (Granberg & Ohlsson, 2000, s. 67).  
 
Kan man utifrån detta dra slutsatsen att man kan undvara planerade utbildningsinsatser? 
Elström (1992) svara nej på den frågan och menar att informellt lärande inte kan leda till en 
mer bestående kompetensuppbyggnad, om detta lärande inte integreras någon form av 
planerad, systematisk utbildning. Svensson (refererad i Sandberg, 2003) konstaterar samtidigt 
att det erfarenhetsbaserade lärandet inte är tillräckligt utan måste kompletteras med olika 
former av formella utbildningar. Dagens produktionssystem ställer ökade krav på teoretiska 
kunskaper och intellektuella färdigheter, att upptäcka, identifiera och åtgärda problem.    
 
Varje medarbetare i en organisation har en inneboende handlingsförmåga, men de behöver 
engageras aktivt i processen för att utveckla sin kompetens att handla (Docherty, 1996). 
Mycket av den moderna organisationsteoretiska litteraturen betonar vikten av att 
organisationer bygger in lärande i sin struktur. Genom att stimulera medarbetarnas förståelse 
och endast ge dem ramar att hålla sig inom istället för preciserade uppgifter menar man att ett 
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bättre resultat kan uppnås. Svensson (refererad i Sandberg, 2003) skriver att det största 
hindret för ett företags utveckling inte alltid är brist på kompetens utan problemet tycks oftare 
vara att medarbetarna inte tillåts utnyttja den kompetens de har. Medarbetarnas möjlighet att 
utnyttja sin kompetens är beroende av den organisatoriska struktur individen tillhör, de 
verktyg som står till förfogande och de nätverk de ingår i.  

3.3.2 Kompetensutveckling är inte enbart personalavdelnings ansvar 
Arbetet med kompetens och kompetensutveckling är en angelägenhet för alla inom en 
organisation. Alla medarbetare har ett ansvar och en roll att fylla (Anttila, 1999; Hansson, 
2005). Personalavdelningen tillskrivs många gånger ansvaret för kompetensarbetet och 
personalavdelningen är en av aktörerna, men enligt Anttila (1999) har varje enskild 
medarbetare ett ansvar för sin egen utveckling, oavsett om denna medarbetare är företagets 
VD eller arbetar i produktionen. Varje medarbetare har ett ansvar att för att säkerställa sin 
egen kompetensutveckling men de måste samtidigt ha stöd i form av rätt förutsättningar. 
Befintliga och kommande kompetenskrav måste konkretiseras och göras synliga för att 
medarbetarna ska kunna agera (Anttila, 1999). 
 
Stjernberg (1989) skriver att utveckling måste tillåtas. Detta innebär att utveckling måste 
legitimeras i maktstrukturen, högre chefer måste vara beredda att tillskjuta resurser när det 
behövs. Ledningen har det övergripande ansvaret för hela företagets verksamhet vilket 
inkluderar företagets kompetensförsörjning, ledningen är den huvudansvarige aktören 
(Anttila, 1999). Det är ledningens uppgift att forma övergripande mål och ramar som ska 
vägleda utvecklingsarbetet. En bärande vision som talar om vad resultatet av 
utvecklingsarbetet ska bli och hur utvecklingen ska genomföras måste förankras genom hela 
organisationen (Stjernberg, 1989). Utifrån visionen, de övergripande målen och ramarna ska 
de som har det formella ansvaret för arbetet med kompetensfrågor fungera som stöd för chefer 
med personalansvar genom att ta fram system och verktyg som underlättar deras arbete 
(Anttila, 1999; Hansson, 2005). Ellström (1992) menar att företagsledningen måste arbeta 
aktivt för ett känslomässigt engagemang hos de anställda och poängterar stödjande strukturer 
uppifrån, en företagskultur som välkomnar handling, initiativ och risktagande och att det bör 
finnas tolerans för olikheter i uppfattningar. Det är viktigt att själva processen med att 
utveckla medarbetarnas kompetens görs till en del i verksamhetens utveckling (Stjernberg, 
1989). 

3.4 Styrning av kompetensutveckling 
 
Medarbetarnas kompetens är idag den enda resursen som ett företag har som inte kan 
anskaffas och kopieras av konkurrenterna (Bjurklo & Kardemark, 2003). Om en organisation 
lyckas implementera en värdeskapande strategi som inte andra konkurrenter, eller potentiella 
konkurrenter, kan kopiera kan det innebära stora konkurrensfördelar (Hartog McHenry, 
2003). Organisationer bör således skapa rätt förutsättningar för att kunna dra fördel av den 
individuella kompetens som finns. Det är därför viktigt att uppmärksamma hur olika 
styrningsformer påverkar och formar organisationens förmåga att på ett effektivt sätt ta 
tillvara på den kompetensen. 

3.4.1 Det rationalistiska perspektivet 
Det rationalistiska perspektivet bygger på föreställningar om organiserad verksamhet som 
medvetet planerade medel för att förverkliga huvudmannens intresse och mål, organisationen 
ses som ett verktyg för huvudmannen/ledningen. Organisationen utvecklas genom central 
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planering och styrning utifrån av ledningen uppställda mål (Ellström, 1992).  
 
Det rationalistiska perspektivet baseras på en dualistisk verklighetssyn, vilket innebär att man 
utgår ifrån antagandet att människan och verkligheten existerar som två oberoende enheter 
som kan studeras var för sig. Människan antas, i grunden, vara en passiv och reagerande 
varelse med en uppsättning egenskaper som är givna och oberoende av den situation hon 
befinner sig i. Genom att beskriva en viss situation och dess karakteristika och en människa 
och hennes egenskaper anser man sig kunna dra slutsatser om hur denna människa kommer 
att handla. Eftersom människornas egenskaper är stabila tror man att det går att påverka 
människorna genom att påverka förutsättningarna. Detta kan ske genom att man utformar 
regler och rutiner eller ändrar organisationen (Sandberg & Targama, 2000).  
 
Top-down principen har pekats ut som den dominerande rationalistiska principen. Företagets 
ledning planerar vilket arbete som ska utföras och hur det ska utföras samt formulerar 
specifika regler och instruktioner om arbetet. Reglerna och instruktionerna överförs sedan till 
medarbetarna genom en hierarki av auktoritet och ansvar (Sandberg & Targama, 2000). De 
satsningarna som görs på kompetensutveckling är ett resultat av en mål- medel- rationell 
beslutsprocess baserad på företagets verksamhetsmål, affärsidé och strategi. Lärandet anses 
vara en passiv process med inriktning mot reproduktion av givna samband, de anställda lär sig 
lösa givna uppgifter med givna metoder i syfte att uppnå föreskrivna resultat (Ellström, 1992). 
Genom att ledningen i förväg formellt definierar vad och hur något ska uppnås skapar man en 
förutsägbarhet och en möjlighet till att utöva direkt styrning över medarbetarna.  Teknokratisk 
styrning beskrivs som en strukturell form av styrning vilket innebär att den finns i 
organisationens struktur och syftet är att direkt styra människors beteende. Teknokratisk 
styrning karakteriseras av formaliserade rutiner och arbetsplaner och övervakning av 
arbetsprocesserna (Alvesson & Kärreman, 2004). Formell hierarki och beslutsordning 
illustrerar kanske den strukturella styrningen allra tydligast.  

3.4.2 Det tolkande perspektivet 
De rationalistiska ledningsprinciperna har under de senare decennierna i allt högre grad 
ifrågasatts. Kritikerna hävdar att människors handlande inte direkt styrs av yttre påverkan 
såsom regler och instruktioner. Istället baseras våra handlingar på hur vi förstår denna yttre 
påverkan, vilket innebär att medarbetarna bör ledas via visioner och idéer och inte via regler 
och instruktioner. Sandberg och Targama (2000) kallar detta ett förståelsebaserat, tolkande 
perspektiv. Det förståelsebaserade, tolkande perspektivet bygger på en organisk syn på 
organisationen. Ett organiskt synsätt innebär en stark betoning av organisationen som ett 
informellt system och organisationsmedlemmarnas behov av gemenskap, delaktighet och 
självförverkligande. Effektivitet uppnås genom öppenhet, tillit och välfungerande 
kommunikation (Ellström, 1992). 
 
Människan ses som en aktiv varelse som agerar på ett sätt som är meningsfullt för henne 
själv, socialt acceptabelt och i enlighet med de egna moralföreställningarna. Ledningen har en 
möjlighet att inte enbart ändra förutsättningarna utan också försöka påverka människors 
förståelse av vad dessa förändringar innebär (Sandberg och Targama, 2000). Socioideologisk 
styrning är en indirekt form av beteendestyrning. Syftet är att försöka övertyga individer att 
anamma vissa värderingar, och normer om vad som är bra eller viktigt i förhållande till sitt 
arbete eller till organisationen (Alvesson och Kärreman, 2004). Kompetensutveckling ur ett 
förståelsebaserat, tolkande perspektiv betraktas som en investering i organisationens 
mänskliga resurser och inte som en kostnad för företaget. Kompetensutvecklingen anses vara 
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en integrerad del av organisationens verksamhet och de anställdas kompetens är en viktig 
resurs för organisationen. Att skapa en lärande organisation är ett av huvudmålen (Ellström, 
1992). Socioideologisk styrning kan utifrån detta beskrivas som en kulturell form av styrning. 
Styrningen riktas mot medarbetarnas förståelse och tankar, tolkningar och uppfattningar 
(Alvesson & Kärreman, 2004).  
 
Det finns delade uppfattningar om huruvida organisationskulturen är något som kan styras 
och påverkas. Smircich (1983) skriver att de som ställer sig bakom antagandet att 
organisationskultur är något som kan påverkas och styras menar att det är möjligt att styra 
organisationens normer och värderingar på ett sådant sätt att man mer eller mindre garanterar 
att vissa beteenden blir en följd av denna styrning. Kritikerna hävdar att kultur är något som 
växer fram av sig själv i ett socialt system, inte något som medvetet kan manipuleras fram av 
människor. Normer och värderingar bottnar i djupt rotade antaganden som tas för givna vilket 
innebär att möjligheterna att leda och styra kulturen är mycket begränsade.  
 
Enligt Alvesson och Kärreman (2004) finns det en stark tendens, i litteraturen, att framhålla 
en antingen - eller relation mellan strukturella och kulturella styrformer, något som kan vara 
kontraproduktivt. Olika styrformer kan stödja och bevara varandra istället för att förtryckas 
och marginaliseras av en dominerande styrform. 
 
“On a conceptual level, it can be argued that contrasting forms of control, while analytically distinct, do 

not necessary exclude each other. On the contrary, it can be argued that structural forms of control 
also have a significant cultural dimension“. 

 
“From an anthropological point of view, it could be argued that structural forms of control are cultural 

phenomena themselves, that have and take on specific meaning depending on cultural contexts”     
(s. 424). 

 
Behovet av kompletterande styrformer har även uppmärksammats av Sandberg och Targama 
(2000) som beskriver en pågående förändring från den rationalistiska traditionen där de 
anställda leds genom regler och instruktioner till ett förståelsebaserat, tolkande perspektiv där 
man istället leder genom idéer och visioner. De menar att dagens ledare allt mer inser 
fördelarna med en förståelsebaserad, tolkande ledning och försöker att leda och styra 
organisationen utifrån dessa idéer men att när de beskriver hur detta ska gå till rent praktiskt 
faller de tillbaka på den traditionella rationalistiska top - down principen. Enligt författarna 
skulle det innebära att en förändring endast har skett på en retorisk, men inte på en praktisk 
nivå. Det är därför värdefullt att angripa problematiken kring styrning av organisationer 
utifrån att det finns en påverkan från både ett rationalistiskt och förståelsebaserat, tolkande 
perspektiv. 
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3.5 Sammanställning av den teoretiska referensramen 
 
I dagens företagsklimat ställs nya krav på organisationer. De anställdas kompetens blir en allt 
viktigare faktor för organisationens fortsatta konkurrensförmåga. Kompetens är ett komplext 
och mångtydigt begrepp som kan vara svårt att definiera eller förstå. En del gör misstaget att 
likställa kompetens med kunskap (Docherty, 1996). Kunskap har, i sammanhanget, en stor 
betydelse men kompetens ska också förstås utifrån begrepp som vilja, motivation, tillfälle och 
färdigheter. Kompetens är även ett dynamiskt begrepp som ständigt förändras och som inte 
kan förstås fullt ut om det inte sätts in i ett sammanhang (Ohlson & Targama, 1986). Många 
av de definitioner som finns har sin utgångspunkt i att kompetens är knutet till de enskilda 
individerna eftersom det är dem som först och främst lär och bygger ny kunskap (Axelsson, 
1997). Det finns dem som betraktar den individuella kompetensen som endast en av de 
byggstenar som tillsammans utgör organisatoriskkompetens. Docherty (1996) skriver om 
strukturkapital och kultur som komplement till den individuella kompetensen och tillsammans 
bildar de organisatoriskkompetens.  
 
Organisationer styrs traditionellt av en ledning med ansvar för styrningen. Alvesson och 
Sveningsson (2007) ser ledningsstyrning som en viss typ av maktutövning för att säkra 
resurser och åstadkomma samordning av enskilda människors handlande. Sandberg och 
Targama (2000) beskriver i sin bok ett doktrinskifte från ett rationalistiskt perspektiv på 
ledning och styrning, där de anställda leds via regler och instruktioner till ett mer 
förståelsebaserat tolkande perspektiv. Författarna menar att det förståelsebaserade, tolkande 
perspektivet istället förespråkar ledning genom visioner och idéer. Detta kan relateras till 
Alvesson och Kärremans (2004) artikel om två olika styrningsformer; teknokratiska och 
socio- ideologiska. De teknokratiska styrningsformerna beskrivs som strukturella, vilket 
innebär att de är inbyggda i organisationens struktur och syftar till att direkt styra människors 
beteende. Socio- ideologisk styrning beskrivs som en kulturell form av styrning som syftar till 
att påverka människors beteende indirekt genom värderingar och normer.   
 
Styrning och kompetensutveckling bör inte betraktas som två oberoende faktorer. 
Kompetensutvecklingsinsatsernas planering och genomförande påverkas och formas av det 
perspektiv en organisation har på kompetensutveckling (Ellström, 1992). 
Kompetensutveckling definieras som formella och informella utvecklingsåtgärder. Syftet är 
att höja, utveckla och ta till vara på organisationens och individernas kompetens (Axelsson, 
1996). Det är viktigt att uppmärksamma att kompetensutveckling inte enbart sker genom 
formella och planerade utbildningar. Den informella kompetensutvecklingen, det som sker 
vardagsviss på arbetsplatsen, interaktionen medarbetarna emellan, är lika viktigt och ibland 
viktigare (Svensson refererad i Sandberg, 2003). Ett välkänt problem i samband med 
kompetensutveckling är transferproblematiken. Det handlar om svårigheten att överföra 
kunskaper från en utbildningssituation till en verklig situation där kunskaperna ska tillämpas. 
Problematiken behöver inte enbart bero på den enskilda individen utan orsaken kan många 
gånger ligga i organisationsstrukturen (Senge refererad i Granberg & Ohlsson, 2000).  
 
Sandberg och Targama (2000) konstaterar att trots att många ledare har insett fördelarna med 
en förståelsebaserad och tolkande styrning så faller de flesta tillbaka på den rationalistiska top 
- down principen när de beskriver hur styrningen pratiskt ska genomföras. Förändringen har 
alltså endast skett på en retorisk, men inte på en pratisk nivå. Alvesson och Kärreman (2004) 
framhåller att teknokratiska och socioideologiska styrningsformer många gånger felaktigt 
ställs i konflikt med varandra. Författarna menar att man istället ska se styrformerna som 
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kompletterande och samexisterande. Det innebär att man bör angripa problematiken kring 
styrning av organisationer utifrån att det finns påverkan från både ett rationalistiskt och 
tolkande perspektiv. Teknokratiska och socio- ideologiska styrformer kan fungera som 
stödjande och bevarande istället för som motsatser. 
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4 Metod 
______________________________________________________ 
Mitt syfte med detta arbete är att studera hur en intern kompetensmodell uppfattas och 
används på Gruvöns Bruk. I samband med min empiriska undersökning var jag tvungen att 
göra vissa val gällande metod. I det här kapitlet presenterar jag de metodval som har gjorts 
och det praktiska tillvägagångssättet. Avslutningsviss redogör jag för hur 
undersökningsmaterialet har bearbetats.  

4.1 Val av ansats 
 
Vid samhällsvetenskapliga undersökningar finns det olika forskningsansatser för forskaren att 
utgå ifrån. Att välja ansats innebär som sagt att ta ställning till förhållandet mellan teori och 
empiri. Det finns två huvudsakliga metodansatser, induktion och deduktion.  
 
Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från en förutsättningslös verklighet och 
utifrån denna drar han generella och teoretiska slutsatser, empirin är alltså överordnad teorin. 
Forskaren har inga förutfattade meningar eller förväntningar när undersökningen inleds utan 
samlar in all relevant information och formulerar slutligen en teori. Kritikerna menar att 
människor omöjligt kan gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne, undersökaren kommer 
att göra en avgränsning av informationen, medvetet eller omedvetet (Jacobsen, 2002). 

Den deduktiva ansatsen har däremot teorin som utgångspunkt. Vid undersökningar utgår 
forskaren från relevanta teorier som sedan testas på verkligheten (Wallén, 1996). 
Förespråkarna för den deduktiva ansatsen menar att undersökningen blir bäst om forskaren 
först skaffar sig vissa kunskaper och förväntningar om hur världen ser ut och därefter samlar 
in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Nackdelen med 
denna strategi är att forskaren enbart letar efter information som denne finner relevant, vilket 
kan leda till att ge stöd åt de förväntningar som redan fanns när undersökningen påbörjades 
(Jacobsen, 2002).  

Jag har i min studie växlat mellan teori och empiri. Induktion och deduktion kan nämligen ses 
som två extremer, val av metodansats i verkligheten brukar hamna någonstans emellan 
(Wallén, 1996). Man brukar då referera till den abduktiva metodansatsen, Den abduktiva 
ansatsen kan ses som en växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats. Med hjälp av 
induktion görs exempelvis en beskrivning av de rådande omständigheterna inom ett område, 
sett ur informanternas perspektiv. Genom deduktion ökas kunskapen med hjälp av tidigare 
teoretiska förutsättningar (Olsson & Sörensen, 2007).  

För att få en inblick i och en översikt över mitt undersökningsområde studerade jag 
inledningsvis teorier kring kompetens och kompetensutveckling. Utifrån de teoretiska 
kunskaperna skapade jag en intervjuhandledning som användes som stöd i samband med 
datainsamlingen. När jag genomförde de semistrukturerade intervjuer fick jag förutom den 
information jag sökte ytterligare information vilket innebar att jag fick återvända till teorin för 
att tillgodogöra mig de kunskaperna som jag upplevde att jag saknade.  
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4.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Traditionellt finns det två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen, 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Forskningsmetodiklitteraturen tar inte ställning till 
huruvida de kvalitativa metoderna är bättre än de kvantitativa, utan konstaterar att båda 
metoderna är bra men att de lämpar sig olika beroende på problemområdet och vilket syfte 
undersökningen har. 
 
Kvantitativa metoder lägger istället stor vikt på objektivitet, distans och forskningen är 
strukturerad med på förhand entydigt formulerade frågeställningar. En kvantitativ metod 
passar med en hypotesprövande problemställning där syftet är att hitta frekvensen eller 
utbredningen av ett fenomen (Jacobsen, 2002). Kvantitativa undersökningar närmar sig 
problemområdet utifrån i syfte att kunna ge logiska förklaringar till olika problem och hitta 
generella slutsatser (Olsson & Sörensen, 2007). Kompetens och kompetensutveckling är 
begrepp som inte på ett lämpligt sätt kan studeras objektivt och distanserat från den faktiska 
situationen. Nackdelarna men de kvantitativa metoderna är att de inte lämpar sig för att mäta 
sociala förhållanden eller andra komplexa relationer mellan människor (Holme & Solvang, 
1997). Därför har jag valt att genomföra en kvalitativ undersökning som ger en djupare 
förståelse för mitt problemområde.  
 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av subjektivitet, öppenhet, närhet och flexibilitet 
(Olsson & Sörensen, 2007). Det främsta syftet är att uppnå en förståelse och en djupare 
kunskap om det aktuella problemet. Flexibiliteten i en kvalitativ undersökning gör det möjligt 
för mig att under genomförandefasen anpassa undersökningsfrågorna för att få fram så 
relevant information som möjligt utan att vara begränsad av på förhand låsta frågeställningar. 
Jacobson (2002) menar att det krävs en kvalitativ metod där koncentrationen ligger på ett fåtal 
enheter för att få en tillräckligt nyanserad och djup framställning. De kvalitativa metoderna 
fokuserar hur individer uppfattar och tolkar sin omgivning för att på så sätt måla upp en 
helhetsbild som ger en djupare förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & 
Solvang, 1997). Jacobsen (2002) beskriver fyra metoder för insamling av kvalitativ data: den 
individuella öppna intervju, gruppintervjun, observationer och dokumentundersökning. Jag 
har, i min undersökning, valt att genomföra individuella öppna intervjuer. Jag beskriver denna 
datainsamlingsmetod mer ingående i en senare del av detta kapitel. 

4.3 Primär - och sekundärdata 
 
De data som samlas in i samband med en undersökning kan delas in i två kategorier, 
primärdata och sekundärdata. Skillnaden ligger i var informationen kommer ifrån. Primärdata 
är data som forskaren själv har samlat in direkt från personer eller grupper av personer, 
genom exempelvis intervjuer och observationer. Jag har samlat in primärdata i form av 
kvalitativa intervjuer med medarbetare på Gruvöns Bruk.  
 
Sekundärdata är däremot information som redan samlats in av andra forskare eller är så kallad 
processdata från till exempel Statistiska Centralbyrån (Olsson & Sörensen, 2007). Jacobsen 
(2002) skriver att det är en fördel att använda sig av både primär - och sekundärdata i sin 
undersökning, eftersom de kan kontrollera varandra. Sekundärdata förekommer, i mitt arbete, 
i form av material som rör den interna kompetensmodellen och Gruvöns Bruk som jag har 
blivit tilldelad av min kontaktperson på företaget.   
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4.4 Urval 
 
Det går sällan att undersöka allt som forskaren skulle vilja och det är därför nödvändigt att 
göra ett urval. Urvalet av respondenter är en mycket viktig del av en undersökning eftersom 
det påverkar undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. Ett felaktigt urval kan leda till 
ett resultat som i slutändan kan sakna värde för forskaren. Valet av respondenter baseras på 
olika kriterier. Urvalskriterierna bör väljas utifrån problemställningen och valet av 
respondenter bör vara ändamålsorienterat. Det innebär att urvalet bör styras av vilken slags 
information undersökaren vill få fram (Jacobsen, 2002). Valet att intervjua linjechefer föll sig 
naturligt, eftersom kompetensmodellen i första hand riktar sig till dem och de har bäst 
kunskap om modellen i sin helhet.  Linjecheferna har personalansvar på sin respektive 
avdelning och därmed en samlad bild över hur medarbetarna uppfattar och förhåller sig till 
kompetensmodellen.  

Jacobsen (2002) skriver att det är viktigt att vid kvalitativa datainsamlingsmetoder sätta en 
övre gräns för hur många personer som ska inkluderas i undersökningen, han rekommenderar 
att en övre gräns på tjugo personer. Detta för att denna typ datainsamlingsmetoder kräver 
mycket tid och för att de data som kommer in är så rika på detaljer och upplysningar att 
analysen av dessa data kan bli svår och komplicerad om ingen begränsning görs. I samråd 
med min kontaktperson på företaget och utifrån mina kriterier har vi tillsammans valt ut åtta 
stycken respondenter. Urvalet gjordes för att få ett representativt urval avdelningsvis, det vill 
säga två stycken respondenter från varje avdelning. Jag ville få en djup och smal studie och 
mot denna bakgrund tror jag att de som intervjuats i många fall kan representera övriga 
linjechefer från respektive enhet.  

4.5 Intervjuer 
 
Den öppna individuella intervjun anses vara den vanligast förkommande kvalitativa metoden 
för datainsamling. Metoden är mest lämplig när det är relativt få enheter som ska undersökas 
och när undersökningen syftar till att ta reda på hur den enskilda individen uppfattar och 
tolkar ett specifikt fenomen (Jacobsen, 2002).  
 
En stor fördel med den öppna intervjun är att själva undersökningssituationen liknar ett 
vanligt samtal där intervjuaren överlåter utvecklingen av samtalet på respondenten (Holme & 
Solvang, 1997). En kvalitativ intervju bör dock inte vara helt ostrukturerad eftersom den då 
kan bli svår att analysera. Vid en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från en så kallad 
intervjuhandledning som är en översikt över vilka ämnen som ska beröras under intervjun. 
Ordningsföljden är i det här fallet av mindre betydelse eftersom intervjun snarare ska 
genomföras som en flytande dialog mellan intervjuaren och den intervjuade (Darmer & 
Freytag, 1995). Jag har valt öppna semistrukturerade intervjuer in min undersökning. 
Strukturerade intervjuer begränsar den frihet som en djupare diskussion kräver samtidigt som 
en helt ostrukturerad intervju riskerar att bli svåranalyserad och viktiga ämnen kanske inte 
uppmärksammas och tas upp. Innan jag påbörjade mina intervjuer förberedde jag en 
intervjuhandledning som användes som stöd vid samtliga intervjuer. 
 
Att göra individuella intervjuer ansikte mot ansikte är en mycket krävande form av 
datainsamling, det tar oftast mycket tid och är kostnadskrävande. Telefonintervjuer anses vara 
ett sätt att hantera dessa negativa aspekter. Den största fördelen med telefonintervjuer är att 
respondenterna tycks vara mer villiga att tala om känsliga ämnen om det inte sker ansikte mot 
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ansikte (Darmer & Freytag, 1995). Nackdelen med telefonintervjuer är dock att det är 
omöjligt att tolka hur respondenten uppträder och intervjuaren går även miste om att 
observera hur respondenten reagerar på olika frågor, Telefonintervjuer är alltså inte ett 
lämpligt alternativ om undersökningen innehåller många öppna frågor (Jacobsen, 2002).  På 
grund av ämnets komplexitet och det faktum att jag ansåg att telefonintervjuer skulle försvåra 
en djupare diskussion valde jag att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte.     
 
En viktig faktor att beakta vid intervjuer är kontexteffekten, den miljön i vilken intervjun äger 
rum. Det finns två huvudgrupper av intervjuplatser, dels en situation som är naturlig för 
intervjuobjektet, en plats som han eller hon är bekanta med, eller en konstlad plats, 
exempelvis ett neutralt rum som varken intervjuaren eller intervjuobjektet är bekanta med. 
Detta är ett viktigt val eftersom miljön kan komma att påverka innehållet i intervjun 
(Jacobsen, 2002). På grund av kontexteffekten valde jag att hålla intervjuerna på 
respondenternas arbetsplats, jag ville att respondenterna skulle känna sig bekväma i 
intervjusituationen. 

4.6 Tillvägagångssätt  
 
För att starta en tankeprocess hos respondenterna kring undersökningsämnet fick de i förväg 
övergripande information om syftet med intervjun. Intervjuerna ägde rum under de tre första 
veckorna i december och tog cirka en timme vilket enligt Jacobsen (2002) är en optimal 
tidsram.  
 
Eftersom jag var ensam intervjuare valde jag att spela in intervjuerna på band och endast göra 
stödanteckningar. Jag ville etablera en öppen och personlig diskussion genom att koncentrera 
mig på respondenten. Detta hade varit svårt att uppnå om jag enbart hade fört anteckningar i 
samband med intervjun. Kvaliteten på intervjun kunde ha försämrats eftersom jag istället för 
att föra ett samtal med respondenten hade varit tvungen att fokuserat på att hinna skriva ner 
dennes svar. En fördel med att spela in en intervju är att undersökaren kan upprätthålla en 
naturlig samtalskontakt med respondenten. Detta får ofta intervjun att flyta lättare. Ytterligare 
en fördel är att en inspelning underlättar för undersökaren att i efterarbetet korrekt återge 
respondenten (Jacobsen, 2002). Det finns dock nackdelar med bandupptagningar. Det finns 
individer som reagerar negativt på att bli inspelade på band, det är upp till intervjuaren att 
bedöma om det är lämpligt att spela in en intervju eller inte. En annan nackdel är att 
bandspelaren kan lura intervjuaren att slappna av och förlita sig på att all information finns 
inspelad. Risken är att efterarbetet blir väldigt tidskrävande. Det är därför viktigt att föra 
stödanteckningar för att få ett grepp om vad som kommer fram i intervjun (Jacobsen, 2002). 
  
Det är viktigt att i förväg berätta för respondenten att intervjun kommer att spelas in och att 
värna om respondentens integritet och anonymitet (Patel & Davidsson, 2003). Den som blir 
intervjuad måste få veta vad som kommer att hända under intervjun (Holme & Solvang, 
1997). Respondenterna fick i samband med informationen om syftet med intervjun reda på att 
intervjuerna skulle spelas in men att materialet endast var avsett för mitt efterarbete och inte 
skulle spridas. Inför varje intervju berättade jag ytterligare en gång om syftet med intervjun 
och att materialet som samlades in skulle behandlas konfidentiellt.  

4.7 Bearbetning  
 
Vid kvalitativa studier finns det, enligt, Patel och Davidsson (2003), inte några generella 
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regler för hur själva analysen och bearbetningen ska utföras. De anger endast ett antal 
riktlinjer som gäller för allt kvalitativt arbete; man ska bekanta sig med insamlad data och 
etablera ett helhetsintryck, man ska uppmärksamma skillnader och likheter i utsagorna i 
intervjuerna och slutligen kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier.  
 
Eftersom samtliga intervjuer spelades in på band var jag först och främst tvungen att överföra 
detta till skrift. Efter varje intervjutillfälle lyssnade jag igenom bandupptagningarna och 
kontrollerade mina stödanteckningar för att sammanställa intervjumaterialet. Att 
sammanställa materialet på det här sättet är inte helt oproblematiskt eftersom det kan ibland 
kan vara svårt att överföra tal till skift. Att göra en sammanställning efter varje 
intervjutillfälle bidrog till att jag lyckades återge en mer korrekt bild av varje respondents svar 
eftersom alla intryck fortfarande var färska.  
 
I samband med processen att bearbeta och analysera intervjumaterialet funderade jag mycket 
kring hur jag skulle presentera och kategorisera mitt material. Jag läste igenom 
intervjusammanställningarna noggrant vid flera tillfällen för att skapa mig en helhetsbild och 
bekanta mig med materialet. Med uppsatsens syfte som utgångspunkt, att undersöka hur en 
intern kompetensmodell uppfattas och används av olika avdelningar på Gruvöns Bruk, har jag 
valt att presentera det empiriska materialet utifrån en matris: 
 

Fokus

Teknokratisk
 rationalitet

Socioideologisk
  förståelse

   Användningsfrekvens

 Enstaka tillfällen   Kontinuerlig

 
 
Matrisen skiljer mellan användningsfrekvensen av kompetensmodellen samt vad som 
fokuseras i organisationen, teknokratisk rationalitet eller socioideologisk förståelse. 
Teknokratisk rationalitet fokuserar på teknik framför människor medan en socioideologisk 
förståelse riktar in sig på människor och tekniken kommer på så sätt i andra hand. Genom att 
det empiriska materialet presenteras med hjälp av denna matris knyter jag tillbaka till 
uppsatsen syfte, vilket dels bringar mer klarhet i arbetet men också gör presentationen av 
studien mer underhållande.  
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5 Empiri 
_______________________________________________________ 
I detta kapitel redogör jag för den information som jag har samlat in i samband med den 
empiriska undersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av respondenternas syn på 
kompetens och den interna kompetensmodellen. Därefter presenteras de empiriska data 
utifrån den matris som jag avslutningsvis redogjorde för i det föregående kapitlet. 
Avslutningsvis kommer jag, med utgångspunkt i de empiriska data, att presentera den 
kompletta matrisen.  

5.1 Kompetens 
 
Beroende på vad som läggs i begreppet kompetens kommer synen på och arbetet med 
densamma att påverkas. För att effektivt kunna arbeta med kompetens måste ett företag 
utveckla och förankra en gemensam syn (Hansson, 2005). Därför valde jag att inleda varje 
intervju med att låta respondenten definiera hur de ser på kompetens. Vid en sammanställning 
av intervjuerna fann jag att framförallt tre egenskaper ansågs vara av vikt; teoretisk bakgrund, 
vilja och förmåga: 
 

“Kompetens är teoretisk, praktisk och mycket vilja. Har du vilja och teoretisk kunskap så kommer du 
att lära dig en mängd saker och så har du helt plötsligt ett praktiskt kunnande”.  

 
En majoritet av respondenterna ansåg att en formell, teoretisk utbildning var ett grundkrav, en 
teoretisk bakgrund visar att individen kan hämta in och sortera ut viktig information. 
Dokumenterad förmåga visar vad personen kan och vad denne har gjort. Samtidigt påpekade 
respondenterna att man i arbetslivet endast använder en liten del av denna teoretiska kunskap 
och att andra egenskaper istället blir viktigare. En respondent uppgav:  

 
”Det är bra om du har en teoretisk bakgrund från skolan, men när du går ut skolan så måste du vara 

medveten om att du har en teoretisk kompetens men inte en nyttig kompetens. Nyttig kompetens 
innebär att du utnyttjar din teoretiska kompetens, en vilja och ett praktiskt kunnande. Vilja är mycket 

viktig, den teoretiska kompetensen är ingenting värd om du inte vill någonting”.  
 

Vilja beskrevs som en mycket viktig, kanske den viktigaste komponenten. Samtliga 
respondenter inkluderade vilja i sin definition av kompetens. Idag ställs allt större krav på 
samarbete och det är väldigt få befattningar på Gruvöns Bruk som är självständiga. Det 
innebär att viljan blir en viktig aspekt när man kommer in i grupper. Det är aldrig bara en 
person som är inblandad i en arbetsuppgift, det är olika individer som tillsammans måste 
leverera. 
 
Förmåga var den tredje egenskapen som många respondenter relaterade till 
kompetensbegreppet. Förmåga innebär i det här fallet färdigheter och praktiskt kunnande som 
skapas genom träning och genom att individen lär in arbetsuppgifter. En respondent 
definierade kompetens som vilja och förmåga. De två egenskaperna och teoretisk utbildning 
bildar tillsammans en helhet, kompetens.  

5.2 Kompetensmodellen 
 
Respondenterna i undersökningen var linjechefer från olika avdelningar på Gruvöns Bruk. 
Till följd av detta skiljde sig synen på och uppfattningen om den interna kompetensmodellen. 
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Samtliga respondenter kände till kompetensmodellen men medan en del såg den som ett 
hjälpmedel i deras arbete ansåg andra att modellen inte var verklighetstrogen. En respondent 
uppgav: 

 
”En sådan här modell behövs absolut, det är inga konstigheter”.    

  
De respondenter som var positivt inställda till kompetensmodellen menade att det helt klart 
finns ett behov av en modell som uppmärksammar arbetet med kompetensfrågor. En 
respondent menade att det idag ställs allt större krav på företaget och det är därför viktigt att 
investera i medarbetarna och deras kompetens. Kompetensmodellen ansågs vara ett vikigt 
hjälpverktyg i detta arbete.   
 
En annan respondent uppgav: 
 
”Kompetensmodellen är facit på hur det ska fungera men vår verklighet är inte sådan. Modellen är ett 

ideal men så fungerar det inte idag”.  
 
Respondenterna uppgav främst två anledningar till motsättningarna; tidsbrist och tidigare 
erfarenheter av liknande projekt. Majoriteten av respondenterna uppmärksammande att de 
förändringar och kostnadsbesparingar som idag sker inom organisationen innebär att det läggs 
allt mer arbete på deras axlar. Samtidigt presenteras en ny kompetensmodell som de förväntas 
att arbeta med, utöver de dagliga arbetsuppgifterna. En respondent menade att 
kompetensfrågor är viktiga men med tanken på situationen i företaget idag måste man 
prioritera och kompetensarbetet kommer i andra hand.   
 
Tanken bakom och strukturen på kompetensmodellen var inte något nytt för respondenterna. 
Det har funnits tidigare projekt som fokuserat på arbete med målprocesser och delaktighet. En 
respondent uppgav att det har genom åren funnits olika varianter men innehållet har i stort sätt 
varit det samma, ”det är ingen Aha-upplevelse”. Resultatet av de tidigare projekten har 
påverkat en del av respondenterna i deras förhållningssätt till kompetensmodellen. En 
respondent uttryckte sig på följande sätt:  
 

”Jag vet att syftet är att driva verksamheten framåt men det har kommit sådana saker förut som mer 
eller mindre har runnit ut i sanden. Jag är nästan hundra procent säker på att om du kommer tillbaka 

om tre, fyra år så ligger det här i papperskorgen. Vi har inte tid eller resurser för sådant i 
verksamheten, personal och kompetensutveckling får helst inte kosta några pengar”. 

 
 

Majoriteten av respondenterna reflekterade över att det saknas finansiella resurser för att 
vidareutbilda medarbetarna. De uppgav att det är svårt att arbeta med kompetens och 
kompetensutveckling eftersom möjligheten att genomföra utvecklingsåtgärder som kostar 
pengar är små. En respondent menade att utbildningsbudgeten är väldigt liten och det känns 
fel om man samtidigt uppmanas att satsa på kompetensutveckling. Så länge 
kompetensutvecklingen inte kostar företaget några pengar så går det bra men man vet att man 
inte ska lova medarbetarna några externa utbildningar. En annan respondent uppgav att det är 
svårt att upprätthålla en bra standard på medarbetarsamtalen och kompetensutvecklingen om 
man inte kan erbjuda medarbetarna något som är av värde för dem.  

 
”Vi har kravet på oss att ha god kvalitet på medarbetarsamtalen men de får inte kosta några pengar”.    
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5.3 Fokus 

Fokus - dimensionen i matrisen återspeglar det respondenterna prioriterar i organisationen. 
Teknokratisk rationalitet representerar en syn där teknik är centralt och arbetet med 
kompetens och kompetensutveckling är ett sätt att försäkra sig om att tekniken fungerar. 
Socio- ideologisk förståelse innebär däremot att människor och deras förståelse fokuseras. 
Kompetens och kompetensutvecklingsarbetet syftar till att bidra med ramar och möjligheter. 
Utifrån dessa ska sedan individen själv skapa en förståelse.  

5.3.1 Teknokratisk rationalitet 
 

“Vi är i första hand tekniker. Man vill helst prata om teknik, det går ju inte att få en konflikt med en 
utrustning”. 

 
Arbetet med kompetens och kompetensutveckling, uppgav en del av respondenterna, är inte 
en naturlig del av deras arbetsrutiner, kompetensfrågor är något de väldigt sällan funderar 
över Respondenterna uppmärksammade att många inom företaget har en mycket god 
uppfattning rörande de tekniska frågorna och möjligheterna men tänker väldigt sällan på 
kompetens. En respondent uppgav att svåra samtal om abstrakta saker inte är något som 
medarbetarna vill ha.  
 

”Det här ska göras och så här ska det göras”. 
 
En del respondenter ansåg att arbetet kring kompetensmodellen skulle kunna läggas upp som 
arbetet med budgeten. Kompetensmodellen bör bistå med en struktur som klart definierade 
vad som skulle göras och när det skulle vara klart. En respondent menade att när en ny 
kompetensmodell introduceras blir den en belastning, eftersom tekniken är deras huvudfråga. 
Respondenterna efterfrågade konkreta lösningar och tydliga ramar som förmedlar vad som 
förväntas av medarbetarna. 
 

“En del sitter bara av tiden på utbildningen och tycker att det är skönt att bo på hotell ett tag”. 
 

En respondent menade att det är företagets resultat som är av intresse för aktörerna ute på 
markanden, kompetensmodeller är det ingen som efterfrågar. Det synsättet ansåg många 
respondenter präglar vissa medarbetare i deras sätt att förhålla sig till arbetet med 
kompetensutveckling. Kompetensmodellen uppfattas som abstrakt och svår att relatera till. En 
respondent uppgav att många medarbetare skickas på olika utbildningar utan att riktigt förstå 
varför. Kurser är något som man deltar i för att det ska kunna prickas av. En annan respondent 
menade att många nog inte funderar så mycket på vad kompetensmodellen betyder och vad 
den innebär för deras egen skull, man arbetar med den för att den finns och för att man måste. 
Majoriteten av respondenterna uppgav att det väldigt sällan görs någon uppföljning av 
utvecklingsinsatserna. Det finns inga rutiner för uppföljning. Medarbetarna skickas många 
gånger iväg på utbildningar som inte följs upp när de återvänder.   

5.3.2 Socio- ideologisk förståelse 
 

“Kompetensmodellen ska vara ett verktyg som fungerar i min vardag.  
 

En del respondenter påpekade att en ny kompetensmodell måste vara verklighetstrogen. Man 
måste vara nära verkligheten när man arbetar fram en sådan här kompetensmodell, det ska 
vara en hjälp i vardagen. Kompetensmodellen får inte vara för hårt strukturerad, den ska bistå 
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med ramar och möjligheter så att medarbetarna kan växa. Medarbetarna måste tillåtas att få 
prova sig fram och skapa en egen förståelse för hur kompetensmodellen påverkar dem. 
 
“Vi måste arbeta med kompetensutveckling, dels genom utbildningar men också genom motivation”. 

 
Motivation och vilja ansågs av många respondenter vara nyckelbegrepp i samband med 
kompetensutveckling. Varje individ måste finna sin egen motivation och gör man inte det 
själv så måste ledaren hjälpa till för att tillsammans finna den. Respondenterna menade att det 
är viktigt att ta till vara på varje medarbetares kunnande och uppmuntra till 
kompetensutveckling. Att hela tiden utvecklas och lära sig nya saker är, enligt en del 
respondenter, det som motiverar personalen. En respondent ansåg att kompetensmodellen 
måste fungera som stöd för att främja motivation och vilja genom att förmedla en målande 
beskrivning med ett klart budskap, men att det är sen upp till varje medarbetare att fundera på 
vad de kan bidra med.  
 

“Diskussionen kring det här har varit död ett par år så det är viktigt att det kommer igång igen”. 
 

Några respondenter tog upp behovet av att föra en dialog kring arbetet med 
kompetensutveckling och ansåg att kompetensmodellen kunde fungera som ett stöd för att 
starta igång en diskussion. En del respondenter uppgav att det skulle vara lättare att förstå 
nyttan med kompetensarbetet om man kan visa upp goda exempel, både inom och utanför 
företaget. Många av de förbättringar som behövs är svåra att åstadkomma i praktiken, vilket 
kan vara frustrerande för många medarbetare. Det är därför viktigt att peka på vad som görs 
och vad åtgärderna har resulterat i, oavsett det faktiska utfallet. En respondent menade att om 
arbetet med kompetensutveckling är ständigt närvarande i medarbetarnas omgivning är det 
svårare att ignorera det. Det är viktigt att medarbetarna ser att det faktiskt sker någonting 
oberoende av om det är framsteg eller bakslag.    

5.4 Användningsfrekvens 
 
Dimensionen användningsfrekvens representerar i vilken utsträckning och hur ofta 
kompetensmodellen används av respondenterna.  Enstaka tillfällen innebär att endast få delar 
av kompetensmodellen används i samband med specifika händelser. En kontinuerlig 
användningsfrekvens innebär en mer levande användning, kompetensmodellen och 
kompetensutvecklingsarbetet integreras i arbetsrutinerna och finns ständigt närvarande.   
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5.4.1 Enstaka tillfällen 

“Medarbetarsamtal genomförs som det sista på året, under veckorna 50 och 51. Under resten av 
veckorna arbetar man enbart med teknik”.  

Medarbetarsamtal och utformandet av en personlig utvecklingsplan var de enda delarna av 
kompetensmodellen som samtliga respondenter uppgav att de arbetar med. Respondenternas 
syn på och tankar om dessa delar skiljde sig dock något. En del respondenter uppgav att de 
upplevde att medarbetarsamtalen och det efterföljande arbetet i vissa fal genomfördes för att 
det fanns ett krav på detta, det är något som måste göras innan årets slut. En respondent 
menade att det finns en ifrågasättande syn på varför detta överhuvudtaget ska göras. Det finns 
de som anser att medarbetarsamtal och kompetensutveckling är personalavdelningens uppgift.   

“Det är endast i samband med medarbetarsamtalen som kompetensfrågorna överhuvudtaget 
diskuteras”.  

En stor del av respondenterna uppgav att arbetet med kompetensfrågor i stort sätt enbart sker i 
samband med medarbetarsamtalen. För lite tid och en bristande förståelse för 
kompetensmodellen i sin helhet ansågs vara de bidragande orsakerna till detta. En del 
respondenter menade att kompetensfrågor är viktiga att uppmärksamma och arbeta med, 
speciellt i dagens företagsklimat, men det finns helt enkelt ingen tid för det. Som chef måste 
man ständigt göra val och ta beslut. Andra arbetsuppgifter har företrädde, på bekostad av 
kompetensarbetet.  

“Verksamhetsanalysen och GAP- analysen är inte så konkret för mig”.  

Respondenterna menade att det är många gånger svårt att se helheten i kompetensmodellen. 
Många delar som ingår i modellen upplevs som abstrakta och svåra att sätta in i ett 
sammanhang. En del respondenter efterfrågade mer stöd för att kunna använda och genomföra 
de olika stegen i kompetensmodellen. De ansåg att det behövs fler genomgångar av vad 
kompetensmodellen betyder och hur man ska arbeta med den. En respondent 
uppmärksammade att om man som chef inte har en bra förståelse för vad det handlar om och 
hur man ska arbeta med modellen är det svårt att förmedla ut budskapet till resten av 
medarbetarna.   

5.4.2 Kontinuerligt 
 

“Det är viktigt att ha kontinuitet i kompetensarbetet”. 
 
En del respondenter uppmärksammade att det är viktigt att som chef kontinuerligt arbeta med 
medarbetarnas kompetens för att försäkra sig om att de har relevant kompetens. En 
respondent menade att om man som chef vet att medarbetarna har den rätta kompetensen kan 
chefen delegera arbetsuppgifter till dem och inte behöva dra hela lasset själv. Det är viktigt att 
kontinuerligt följa upp hur tidigare insatser har slagit ut för att kunna göra förbättringar och 
inte göra om samma misstag igen. Men det är också viktigt att följa de mål som har satts upp 
och se över om det är någon ny utbildning som efterfrågas.  
 

”Vill man lära sig en ny befattning så ska man få möjligheten. Det är så vi försöker att arbeta”. 
 
Respondenterna uppgav att det är viktigt att uppmärksammas och förmedla att det finns 
karriär-, och utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. En respondent uppgav att 
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medarbetarna ständigt kommer in med önskemål om att lära sig nya saker eller utvecklas på 
andra sätt och det är viktigt att ta till vara på deras önskemål. En stor del av 
kompetensutvecklingen sker genom interna utbildningar. Erfarna och rutinerade medarbetare 
agerar som lärare. På så sätt, menar respondenterna, försöker de anställda att dela med sig och 
hålla kvar kunskap inom företaget. Den interna upplärningen har fungerat på ett bra sätt. Men 
en del respondenter reflekterade över om det kanske ändå behövs någon form av formella 
utbildningsinsatser i samband med upplärningen av medarbetare för att ytterligare förstärka 
effekterna av kompetensutvecklingen. 

 
“Jag träffat all min personal i stort sätt dagligen, vi diskuterar hur det är och vad som behövs men det 

finns tyvärr inte dokumenterat”. 
 
De tankar som ligger till grund för kompetensmodellen uppfattas av en del respondenter 
representera något som, mer eller mindre, redan görs. Det sker dock inte fullt så formaliserat 
som kompetensmodellen föreskriver. Respondenterna beskriver hur diskussioner kring 
kompetensfrågor och utvecklingsmöjligheter ofta sker på deras respektive avdelningar utan 
att det formellt dokumenteras och rapporteras in.  
 
Utifrån den empiriska sammanställningen kan den föreslagna matrisen utökas ytterligare och 
kompletteras med följande aspekter: 
   

Fokus

Teknokratisk
 rationalitet

Socioideologisk
  förståelse

   Användningsfrekvens

 Enstaka tillfällen   Kontinuerlig

Ett motiverande
        verktyg

Ett krav

Otillräckliga
förutsättningar

 
 
De respondenter som endast arbetade med kompetensmodellen vid enstaka tillfällen menade 
att arbetet med kompetens inte var en del av deras arbetsrutiner. De uppgav att det är endast i 
samband med medarbetarsamtalen som de arbetade med kompetensfrågor. Medarbetarsamtal 
är ett krav, medarbetarsamtal ska hållas med varje medarbetare en gång per året.  
 
En del respondenter uppgav att kompetensfrågor är viktiga att uppmärksamma och arbeta med 
men förutsättningarna för det är idag otillräckliga. För lite tid och bristande förståelse för 
kompetensmodellen i sin helhet ansågs vara de bidragande orsakerna till att 
kompetensfrågorna bortprioriterades.  
 
De respondenter som uppgav att arbetet med kompetens och kompetensutveckling utgjorde en 
viktig del i arbete såg konceptet med en kompetensmodell som ett motiverande verktyg. 
Respondenterna mottsatte sig dock en för hårt strukturerad kompetensmodell och menade att 
det mesta av arbetet med kompetens inte sker så formaliserat som modellen förespråkar.  
 
Den fjärde rutan i matrisen har lämnats tom. Detta på grund av att det i samband med 
undersökningen inte framkom någon empirisk data som kunde stödja en slutgiltig definition 
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för det fjärde fältet i matrisen.   
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6 Analys 
_______________________________________________________ 
Avsikten med detta kapitel är att analysera och beskriva den empiriska undersökningen 
utifrån arbetets teoretiska referensram. I kapitlet används även material från kapitel två. Jag 
kommer att inleda analysen med kompetens och kompetensmodellen. Därefter byggs analysen 
upp utifrån de begrepp som den kompletta matrisen består av; ett krav, ofullständiga 
förutsättningar och ett motiverande verktyg. 

6.1 Kompetens 
 
Genom att reflektera över och tolka mycket kompetensteori har jag kommit fram till en egen 
definition på kompetensbegreppet; kompetens är den helhet som gör det möjligt att lösa en 
arbetsuppgift i en specifik situation. Kompetens betraktas som bestående av kunskap, viljan 
att använda kunskapen och tillfälle att skapa ny kunskap. Kompetens är också förmågan att 
kunna fungera i en specifik situation, vilket förutsätter så väl anpassningsförmåga som sociala 
färdigheter. 
 
Denna tolkning stämmer väl överens med respondenternas syn på kompetensbegreppet. 
Kompetens utgörs, enligt respondenterna, av teoretisk bakgrund, vilja och förmåga. 
 
Respondenterna uppgav att det är viktigt att ha en teoretisk bakgrund, det är viktigt att 
individen kan hämta in och sortera ut viktig information. Samtidigt uppmärksammade 
respondenterna att den teoretiska bakgrunden ofta inte är tillräcklig. Det är ofta en väldigt 
liten del av den kunskap som individen har med sig från tidigare utbildningar som används i 
arbetslivet. Kunskapen måste kompletteras med andra egenskaper.  
 
Samtliga respondenter ansåg att vilja är en viktig del av kompetensbegreppet, en respondent 
uppgav att den teoretiska kunskapen är ingenting värd om individen inte vill använda den. I 
och med de förändringar som idag sker inom organisationen och de ökade kraven från 
omgivningen ställs allt större krav på samarbetet. Respondent menade att det aldrig bara är en 
enda person som är inblandad i en arbetsuppgift och vilja att samarbeta är en avgörande 
faktor. 
 
Förmåga beskrevs, av respondenterna, som färdigheter och pratiskt kunnande som skapas 
genom träning och lärande. En respondent uppgav förmåga är ett resultat av den teoretiska 
bakgrund som individen har och viljan att lära och utvecklas.  

6.2 Kompetensmodellen 
 
Jag har valt att dela in analysen av kompetensmodellen i två delar. Första delen har 
utgångspunkt i presentationen av kompetensmodellen från kapitel två. Den andra analysdelen 
bygger på de data som har samlats in i samband med den empiriska undersökningen. Jag har 
valt att göra indelningen eftersom jag anser att det viktigt att analysera både 
kompetensmodellens struktur och respondenternas uppfattning om densamma. 
Förhållningssättet bidrar till en bättre förståelse av kompetensmodellen och ger analysen mer 
djup. 
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6.2.1 Kompetensmodellens struktur 
Det finns de som hävdar att Taylors idéer kring scientific management inte längre har en 
inverkan på hur organisationer organiserar sitt arbete (Alvesson & Sveningsson, 2007).  
Sandberg och Targama (2000) skriver att företag än idag påverkas och formas av principerna 
från den rationalistiska vetenskapstraditionen i arbetet med kompetens och 
kompetensutveckling.  
 
I kapitel två introducerades Gruvöns Bruks kompetensmodell. Alla medarbetare i företaget 
har en roll i arbetet med kompetensmodellen, dess struktur är dock uppbyggd utifrån ett 
rationalistiskt synsätt. Top down principen innebär att företagets ledning planerar vilket 
arbete som ska utföras samt hur det ska utföras. Utifrån planerna formuleras sedan specifika 
regler och instruktioner som förmedlas i hierarkin. Organisationen, betraktad ur ett 
rationalistiskt perspektiv, ses som ett verktyg för ledningen. Syftet är att förverkliga 
ledningens intressen och mål (Ellström, 1992).  
 
I Gruvöns Bruks fall återspeglas de rationalistiska ledningsprinciperna genom att 
ledningsgruppen formar ramar för kompetensarbetet som sedan överförs på de 
personalansvariga ledarna. Personalansvariga ledare förmedlar därefter ramarna till 
medarbetarna på respektive avdelning. De i sin tur förväntas ha en aktiv roll i sin egen 
kompetensutveckling men också att arbeta med arbetsgruppens mål- och handlingsplaner. 
Kompetensmodellen används alltså som sätt för att garantera att ledningsgruppens mål 
förverkligas. 
 
För att kontrollera vilken kompetens som finns, vilken kompetens som kommer att behövas 
och vilka utvecklingsåtgärder som krävs för att försäkra sig om detta, har Gruvöns Bruk 
arbetat fram Competence Tool. I kapitel två beskrevs Competence Tool som ett verktyg i en 
databas som inkluderar alla olika arbetsbefattningar på respektive avdelning. Competence 
Tool delar in varje arbetsbefattning i olika kompetensnivåer, A till D. Varje kompetensnivå 
har fastställda krav där A - nivån motsvarar nybörjare och på D- nivå anses medarbetaren i 
princip vara fullärd. 
 
Indirekta kompetensbeskrivningar lägger fokus på att beskriva viktiga egenskaper för att 
kunna utföra ett arbete (Sandberg & Targama, 2000). Problematiken ligger i att 
beskrivningarna inte visar huruvida medarbetarna använder dessa egenskaper eller på vilket 
sätt de används i utförandet av arbetet.  
 
Kompetensbeskrivningarna i Competence Tool är indirekta. De för varje nivå fastställda 
kraven ger endast en beskrivning av vilken kunskap, erfarenhet och förståelse som krävs av 
varje medarbetare. Kompetensbeskrivningarna anger inte hur arbetsuppgifterna på varje nivå 
ska utföras och inte heller om medarbetarna använder sig av sin kunskap, erfarenhet och 
förståelse.  
 
Ett av problemen som uppmärksammats i samband med formell kompetensutveckling är att 
utvecklingsinsatserna inte alltid resulterar i lärande och utveckling. Deltagare kan ibland gå 
igenom en hel utbildning utan att lära sig någonting (Ellström, 1992). Orsaken behöver inte 
alltid ligga hos individen utan kan sökas i organisationsstrukturen. Medarbetarnas möjligheter 
att lära och utvecklas är bland annat beroende av den organisatoriska strukturen och de 
verktyg som står till förfogande (Svensson refererad i Sandberg, 2003).  
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En av kompetensmodellens tre huvuddelar är uppföljning. Det uttalade målet är att alla 
utvecklingsinsatser ska följas upp och utvärderas. Som jag beskrev i kapitel två så fungerar 
inte uppföljningsfunktionen på ett tillfredställande sätt. Respondenterna uppgav att det är 
långt ifrån alla insatser som följs upp. Den uppföljning som sker är oftast i form av 
utvärdering av en specifik utbildning i samband med dess avslutande.  Respondenterna 
menade att det saknas rutiner för att följa upp och utvärdera de kompetensutvecklingsinsatser 
som görs. Många medarbetare skickas iväg på utbildningar som aldrig följs upp. 

6.2.2 Respondenternas syn på kompetensmodellen  
Hartog McHenry (2003) beskriver processen med att implementera en kompetensmodell som 
en process fylld av motsägande åsikter och uppfattningar. De inblandade aktörerna i ett 
företag har olika synsätt på hur arbetet med kompetensfrågor ska bedrivas. 
 
Samtliga respondenter kände till kompetensmodellen men åsikterna om densamma skiljde sig 
åt. En del respondenter utryckte sig positivt om modellen och menade att kompetensmodellen 
är ett hjälpmedel för att säkerställa medarbetarnas kompetens. Andra respondenter ansåg att 
modellen inte återspeglade verkligheten. En respondent beskrev modellen som ett ideal för 
hur det bör vara. Tidigare erfarenhet av liknande projekt ansågs vara en anledning till 
motsättningarna. Respondenterna menade att projekt av detta slag har gått om intet.  
 
Arbetet med kompetensfrågor måste vara en integrerande del av organisationens verksamhet 
(Ellström, 1992). Kompetensfrågor bör således inte skiljas från organisationens övriga 
verksamhet och företagsledningen måste bistå med en struktur som stödjer detta. Högre 
chefer måste tillskjuta resurser när det behövs (Stjernberg, 1989).  
 
En majoritet av respondenterna uppgav att det saknas finansiella resurser för 
kompetensutvecklingsåtgärder. De uppmärksammade en paradox; å ena sidan ställs krav på 
att arbeta med de anställdas kompetens och kompetensutveckling men möjligheterna till 
externa utbildningar är begränsade. En del respondenter menade att det inte finns anledning 
att arbeta med kompetensmodellen om man inte kan erbjuda medarbetarna något som är av 
värde för dem.  

6.3 Ett krav    
 

    Ett motiverande
        verktyg

      Ett krav

Otillräckliga
     förutsättningar

 
 

Utifrån ett rationalistiskt synsätt betraktas kompetensutveckling som en passiv process där de 
anställda lär sig att lösa givna uppgifter med givna metoder. Satsningarna på 
kompetensutveckling betraktas som en kostad för företaget. Syftet är att uppnå föreskrivna 
mål. (Ellström, 1992). Genom att påverka förutsättningarna, genom exempelvis regler och 
rutiner, tror ledningen sig kunna påverka individen (Alvesson & Kärreman, 2004). En del 
respondenter uppgav att de väldigt sällan funderar över arbetet med kompetensfrågor, det är 
inte en naturlig del av deras arbetsrutiner. En respondent menade att aktörerna på den externa 
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markanden endast är intresserade av företagets resultat. Följden är att det finns synsätt på 
arbetet med kompetensfrågor som ett krav, ett måste.  
 
Förhållningssättet återspeglar sig i att en del medarbetarsamtal genomförs för att det finns 
krav på det. Medarbetarsamtalen planeras till de två sista veckorna på året för att man ska 
kunna dokumentera att de genomförts. Under resten av året arbetar man med andra 
arbetsuppgifter. Ytterligare ett exempel som uppmärksammades av respondenterna var att 
många medarbetare skickades på olika utbildningar bara för att det ska kunna prickas av. 
Följden blir att medarbetarna genomgår kostsamma utbildningar med oklara motiv. 

6.4 Otillräckliga förutsättningar 
 

    Ett motiverande
        verktyg

      Ett krav

Otillräckliga
förutsättningar

 
 
Utveckling måste tillåtas (Stjernberg, 1989). Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar och 
en struktur som stödjer arbetet med medarbetarnas kompetens (Ellström, 1992). En del 
respondenter uppgav att de tycker att kompetens är en viktig fråga som måste 
uppmärksammas men att det helt enkelt inte finns tid att arbeta med det. De förändringar som 
idag sker inom organisation innebär att det läggs allt mer arbete på deras axlar och 
respondenterna menade att de många gånger tvingas att prioritera bort kompetensarbetet.  
 
Utifrån ett rationalistiskt perspektiv organiseras och utvecklas verksamheten utifrån 
ledningens intressen och mål (Ellström, 1992). Det förståelsebaserade, tolkande perspektivet, 
menar att medarbetarnas handlande inte direkt styrs av yttre påverkan, utan av hur de förstår 
denna påverkan (Sandberg & Targama, 2000). En del respondenter uppgav att det ibland är 
svårt att se helheten av kompetensmodellen. Respondenterna upplevde det problematiskt att 
följa och genomföra alla stegen i modellen eftersom de fann det svårt att sätta i ett 
meningsfullt sammanhang. Respondenterna uppmärksammade att som chef är det viktigt att 
förstå vad kompetensmodellen innebär och hur man ska arbeta med den, för att på ett bra sätt 
kunna förmedla budskapet till sina medarbetare.  

6.5 Ett motiverande verktyg 
 

    Ett motiverande
        verktyg

      Ett krav

Otillräckliga
     förutsättningar

 

Utifrån ett förståelsebaserat, tolkande perspektiv växer organisationens handlande fram ur 
samspelet mellan organisationens medlemmar (Sandberg & Targama, 2000). De satsningar 
som görs på kompetensutveckling betraktas som en investering i organisationens 
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medarbetare. Gemensamma värderingar och en genensam förståelse är nyckelorden för socio- 
ideologisk styrning (Alvesson & Kärreman, 2004). Ellström (1992) lyfter fram behovet av ett 
känslomässigt engagemang hos medarbetarna och en företagskultur som välkomnar handling, 
initiativ och risktagande i samband med kompetensarbetet.  
 
En del respondenter motsatte sig en för hårt strukturerad kompetensmodell. De menade att 
kompetensmodellen istället måste fungera som ett grundläggande stöd med ramar och 
möjligheter. Respondenterna uppmärksammade att olika avdelningar har olika behov och en 
flexibel kompetensmodell kan användas och anpassas efter dessa behov.  
 
Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att växa. En del av respondenterna ansåg att detta 
bäst uppnås genom att man tillåter medarbetarna att prova sig fram och skapa en egen 
förståelse för hur kompetensmodellen påverkar dem, men också hur dem kan påverka den.  
 
Enligt Antilla (1999) har alla medarbetare inom en organisation ett ansvar för sin egen 
utveckling, oavsett om det är företagets VD eller medarbetare i produktionen. Organisationen 
måste bistå med rätt förutsättningar och medarbetarna måste veta vad som förväntas av dem 
för att kunna agera. Majoriteten av respondenterna uppmärksammade att vilja och motivation 
var av stor betydelse för kompetensarbetet. De uppgav att ansvaret för att finna vilja och 
motivation i första hand ligger hos den enskilda individen. En respondent menade att 
medarbetarna måste ha en aktiv roll i sin egen utveckling. Samtidigt uppmärksammade 
respondenterna vikten av att kompetensmodellen bidrar med rätt förutsättningar för ett aktivt 
medarbetar deltagande.       
 
Svensson (refererad till i Sandberg, 2003) skriver att arbetsplatsen är den viktigaste 
läromiljön för många. Författaren konstaterar samtidigt att det är viktigt att komplettera den 
informella kompetensutvecklingen med formella utbildningar. Enbart informell 
kompetensutveckling kan inte leda till en mer bestående kompetensuppbyggnad (Ellström, 
1992). 
 
En del respondenter uppgav att medarbetare ofta för fram önskemål om utveckling av sina 
kunskaper inom ett område eller lära sig nya arbetsuppgifter. Respondenterna ansåg det 
viktigt att uppmärksamma medarbetarnas önskemål och uppmuntra deras vilja att ständigt 
utvecklas. Mycket av kompetensutvecklingen på Gruvöns Bruk sker genom interna 
utbildningar. Medarbetarna lär sig av varandra, håller kvar och utvecklar kunskapen inom 
företaget. En del respondenter uppgav dock att det skulle behövas mer formella 
utbildningsinsatser för att förstärka effekten av den interna upplärningen.  
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7 Slutdiskussion  
______________________________________________________ 
 
Kompetens är ett mångtydigt begrepp med många definitioner. Respondenterna har en 
överensstämmande syn på vad kompetens betyder och vilka aspekter som ligger till grund för 
att en individ ska betraktas som kompetent. Synen på hur arbetet med kompetens skall 
bedrivas skiljer sig dock åt.  
 
Den kompetensmodell som finns idag fyller inte sitt syfte. Uppgiften att tydliggöra ett 
gemensamt synsätt kring kompetensfrågor och synliggöra medarbetarnas kompetens har inte 
uppfyllts på önskvärt sätt. Den matris som jag har arbetat fram visar på skillnaderna i hur 
kompetensmodellen uppfattas och används av respondenterna. I matrisen kan tre grupper av 
respondenter urskiljas. En grupp uppgav att kompetensarbetet inte ingår i deras arbetsrutiner. 
De arbetar endast med kompetensfrågor i samband med medarbetarsamtalen. Jag anser att 
ledningen inte lyckats förmedla en klar vision eller budskap till den avsedda gruppen om 
varför det är viktigt att arbeta med kompetensfrågor.  
 
En andra grupp menade att det är viktigt att arbeta med medarbetarnas kompetens men att det 
inte finns rätt förutsättningar för det. Det innebär att kompetensfrågorna bortprioriteras. En 
tredje grupp uppgav att arbetet med och diskussionen kring kompetens är en del av deras 
arbetsrutiner, men det sker inte på det formaliserade sätt som kompetensmodellen föreskriver. 
Följden av det är att kompetensarbetet inte synliggörs för resten av organisationen. I båda 
dessa grupper finns en förståelse och en önskan om att arbeta med medarbetarnas kompetens 
och utveckling. Det är min åsikt att strukturen som dagens kompetensmodell är uppbyggd på 
och kring kan inte erbjuda effektivt stöd för avsett arbete med modellen. 
 
Krav måste ställas på chefer för att de kontinuerligt skall arbeta med kompetensfrågor. Det 
under förutsättning att det finnas resurser och rätt förutsättningar som möjliggör detta. Att 
presentera en ny kompetensmodell och sedan lämna det tunga arbetet med att implementera 
den till de olika avdelningarna utan extra resurser kan leda till arbetets misslyckande. Tidigare 
projekt av liknande karaktär har gått om intet och respondenterna uppgav att de kände en viss 
likgiltighet inför kompetensmodellen. En del respondenter menade att om ett par år kommer 
även det här projektet att hamna i en pärm där det samlar damm. Det måste alltså finnas en 
trovärdig och stödjande struktur för att kompetensmodellen ska kunna förankras och 
integreras i verksamheten.  
 
Hartog McHenry (2003) beskriver processen med att implementera en kompetensmodell som 
fylld av olika åsikter och motsättningar. Författaren menar att det är först när de olika 
åsikterna och motsättningarna kommer upp till ytan och gemensamt diskuteras som konsensus 
kring en kompetensmodell kan skapas. Det måste till en central dialog kring hur 
kompetensarbetet på Gruvöns Bruk ska bedrivas. Det räcker inte att låta varje avdelning 
arbetat med kompetensmodellen oberoende av varandra. Meningsskiljaktigheter, åsikter och 
uppfattningarna måste öppet diskuteras för att man ska kunna skapa en gemensam syn på hur 
en kompetensmodell ska användas. Innan det görs kan Gruvöns Bruk inte antas kunna 
använda kompetensmodellen som från början var menat.  
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8. Trovärdighetsdiskussion  
_______________________________________________________ 
 
Kompetens är ett svårdefinierat och mångtydigt begrepp som inte på ett lämpligt sätt kan 
studeras med kvantitativa metoder. Valet att genomföra en kvalitativ undersökning är dock 
inte utan anmärkningar. Den kvalitativa forskningen har fått kritik eftersom den anses vara för 
subjektiv och bygger för mycket på forskarens uppfattningar om vad som är viktigt och 
betydelsefullt. Detta medför att det blir omöjligt för en annan forskare att få fram samma 
resultat. Ytterligare en aspekt är att likväl som den undersökta verkligheten förändras gör 
även forskarens egna uppfattningar det, vilket innebär att det även är omöjligt för mig att göra 
om undersökningen. Det är också viktigt att uppmärksamma att kvalitativa resultat är svåra att 
generalisera. Jag har inte haft som avsikt att dra generella slutsatser utifrån min undersökning. 
Syftet med studien har inte heller varit att undersökningen ska kunna göras om ytterligare en 
gång. Det är svårt att undkomma den subjektiva bedömning som sker när intervjufrågorna 
konstrueras eftersom detta görs utifrån det jag bedömer som relevanta för undersökningen. 
Jag anser att frågorna i undersökningen svarar mot studiens syfte och värdeladdade ord som 
kan ge respondenten en ledande uppfattning undveks   
 
Urvalet av respondenter har gjorts i samråd med min kontaktperson på företaget, som har en 
bättre insyn i organisationen än vad jag har. Jag är medveten om att detta kan ha påverkat 
informationen som kom fram i samband med intervjuerna i en viss riktning. Samtidigt så 
baserades urvalet på mina kriterier som jag tog fram utifrån syftet med detta arbete vilket jag 
tror bidrog till att valet av respondenter var ändamålsenligt. Fler intervjuer hade kunnat höja 
sanningshalten i studien men omfattningen av detta uppsatsarbete och den begränsade 
tidsramen har fått styra antalet.  
 
Jag valde att spela in samtliga intervjuer vilket jag anser höjde intervjuernas trovärdighet 
eftersom jag på så sätt kunde gå tillbaka till bandupptagningarna och kontrollera information 
och verifiera citat. Inspelningarna innebar också att jag helt kunde koncentrera mig på 
intervjun och respondenten. Trovärdigheten stärks ytterligare genom att intervjuerna 
genomfördes på respondenternas arbetsplats, vilket jag tror medförde att de kände sig mer 
bekväma i situationen. Jag anpassade mig efter respondentens schema vilket ledde till att jag 
hade tid att genomföra en kavitetsintervju och det fanns gott om tid för respondenten att 
utveckla sina svar. Samtidigt finns det en risk att inspelningarna kan ha påverkat 
respondenterna på ett sätt som resulterat i att de inte kunnat agera naturligt vid 
intervjutillfället. En svårbedömd del av min undersökning är huruvida respondenterna har 
tolkat intervjufrågorna på något annat sätt än vad jag ansett och svarat på frågorna utifrån vad 
de tror förväntas av dem. Jag var noga med att förklara anonymiteten inför varje enskild 
intervju och jag gav också respondenterna ett tillfälle att ge uttryck för sina åsikter. 
Ytterligare en nackdel med bandinspelningarna är att man endast spelar in de sagda orden. Jag 
har varit medveten om detta genom att vara uppmärksam på andra detaljer såsom mina egna 
intryck från intervjuerna.  
 
Jag är medveten om att min erfarenhet av att genomföra och leda intervjuer är ringa vilket 
innebär att intervjuerna och tolkningen av det empiriska materialet möjligen inte har samma 
tillförlitlighet som om jag hade besuttit mer erfarenhet. Studiens trovärdighet har påverkats av 
att jag vid vissa tillfällen intagit en subjektiv inställning till vad jag har upplevt. Jag har under 
studiens gång försökt att ständigt vara öppen för olika intryck men det är väldigt svårt att inta 
ett objektivt förhållningssätt till det som studeras. Detta är en mänsklig faktor som är svår att 
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eliminera. 
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