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Förord
För tre år sedan startade forskningsprojektet Den nya tjänsteekonomin vid Centrum 
för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Det är ett sexårigt projekt och vi har kommit 
halvvägs. Denna forskningsrapport är resultatet av ett samarbete mellan Uddeholm 
Tooling AB och forskare vid Karlstads universitet. ”Det är på dagens kompetens 
som vi bygger morgondagens framgång” så uttrycker sig en av ledarna i företaget. 
Syftet med den del av forskningsprojektet som avrapporteras i denna rapport är att 
problematisera redovisningens roll i samband med kompetensskapande. I rapporten 
hävdas att det behövs komplement till den traditionella redovisningen och författarna 
har formulerat ett nytt koncept för redovisning som benämns händelseredovisning. 
Händelseredovisning som består av berättelser och visualisering. 

Vi vill tacka alla de personer som bidragit till att det arbete som redovisas i rapporten 
kunnat utföras. Ett speciellt tack vill vi rikta till KK-stiftelsen samt till Ellen Scott och 
Ulf Andersson, Uddeholm Tooling AB.

Karlstad i november 2005

Margareta Bjurklo  Gunnel Kardemark 
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Inledning
Under senare år har begreppet kompetens kommit allt mer i fokus och i de flesta orga-
nisationer förs samtal kring frågor relaterade till medarbetarna och deras kompetens. 
En organisations förmåga att skapa värde för sina kunder beror på flera faktorer inte 
minst på medarbetarna och deras kompetens. Pfeffer (1994) menar att det som gör en 
organisation konkurrenskraftig är det som är unikt hos den. I stort sett allt som finns 
i en organisation kan anskaffas eller kopieras från någon annan organisation, utom 
medarbetarna, som är unika och inte går att kopiera. En organisation är en enhet, 
ett väsen, vars medarbetare kontinuerligt skapar kompetens. För att kunna utveckla 
och skapa ny kompetens behövs information. Information är ett flöde av medde-
landen och kompetens skapas genom detta flöde (Nonaka och Takeuchi, 1995). Det 
är hos mottagaren av informationen som kompetens skapas. Kompetensskapande 
sker genom interaktion mellan människor, men också genom interaktion mellan 
organisationer.

I litteratur som berör medarbetares kompetens har författare ofta två olika ut-
gångspunkter. En del författare betraktar kompetens som personbunden, medan 
andra betraktar kompetens som organisationsbunden (Mouritsen, 1999). Om kom-
petens betraktas som personbunden skapas kompetens hos individuella medarbe-
tare utifrån deras handlande. Medarbetare som har förståelse av sina arbetsuppgifter 
kommer att utvecklas i sitt arbete och blir därmed viktiga och betydelsefulla för 
organisationen. Om kompetens däremot betraktas som organisationsbunden är ut-
gångspunkten att organisationens kompetens är resultatet av ett kollektivt agerande. 
Kompetensskapande sker genom medarbetare och deras handlande i ett kollektiv. 
Organisationens kompetens beror då på förmågan att överföra kunskaper och fär-
digheter mellan medarbetare. För att det skall bli ett överförande av kunskaper och 
färdigheter, kompetensskapande, krävs att det finns arenor där medarbetare inte bara 
jobbar sida vid sida utan att det ges tillfälle och möjlighet till dialog och reflektion. 
Oavsett om man betraktar kompetens som personbundet eller organisationsbundet 
kan inte ledare bidra till kompetensskapandet genom order och kontroll, utan det 
är först när medarbetare får förståelse av sina arbetsuppgifter, t.ex. genom metaforer, 
modeller och berättelser, som det kan ske ett kompetensskapande. Det är svårt att 
avgöra om kompetens är personbundet eller organisationsbundet och kritik kan riktas 
mot att resonera i dessa termer. Kompetens såväl som kompetensskapande i olika 
former och på olika nivåer är snarare ömsesidigt beroende av varandra (Bjurklo och 
Kardemark, 2003). 

Förändringar i organisationer och deras omgivningar kopplat till de förändringar 
som skett vad det gäller informationsbehandling och kostnader för den leder troligen 
till att medarbetare vill ha informationssystem som är anpassade efter deras behov. 
Medarbetare känner sig inte nöjda med standardiserade redovisningsrapporter utan 
föredrar mer behovsanpassade sådana. En konsekvens kan bli att finansiell infor-
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mation i ökande grad kommer att bli integrerad med icke-finansiell information 
(Shields 1997, s 27). Man säga att mycket av den interna redovisningsinformationen 
inte är framtagen utifrån användarnas behov och önskemål. Intern redovisning är 
inte alltid användardriven utan bygger på standardiserade rapporter. Framtagande 
och tillhandahållande av redovisningsinformation ser vi som en intern tjänst, som 
ekonomiavdelningen tillhandahåller till t.ex. mellanchefer.  Mellancheferna kan då 
ses som kunder. Echeverri och Edvardssons (2002) skriver att en tjänst syftar till att 
tillgodose kundens behov och infria dennes både uttalade och outtalade förvänt-
ningar. En tjänst kan på ett mer eller mindre bra sätt tillgodose kundens i detta fall 
mellanchefernas behov. Utifrån författarnas klassificering av tjänster kan framtagande 
och tillhandahållande av redovisningsinformation ses som exempel på en interntjänst 
som har litet innehåll av fysiska element och kan då sorteras till kategorin männis-
kobaserade tjänster. I en annan klassificering tas utgångspunkten i om tjänsten är 
kunskapsintensiv eller kunskapsextensiv och då är framtagandet av och tillhandahål-
lande av redovisningsinformation exempel på en kunskapsintensiv tjänst. För oss blir 
det intressant att studera hur framtagande och utveckling av denna tjänst sker. En 
parallell kan dras till utvecklingen av Mangement Information System (MIS). Det är 
nästan ett axiom i litteratur om MIS att för att nya databaserade system skall komma 
till användning måste de tänkta användarna vara med i utvecklingen (Ives & Olsson, 
1984). Vi menar att det på samma sätt är viktigt att när nya redovisningsformer skall 
utvecklas utgå från användarnas syn på och behov av redovisning. Det är med andra 
ord viktigt och angeläget att involvera användarna. 

Komplexiteten i den interna redovisningen överträffar de enkla modeller för 
beslutsfattande som presenteras i läroböcker (Scapens och Bromwich, 2001). Ett pro-
blem med många modeller är svårigheten att hantera det som kanske är eller borde 
vara de viktigaste delarna i dagens interna redovisning – förändring, organisatoriskt 
lärande och strategisk ledning (Shields, 1997). Johnsson och Kaplan (1987) menar 
att redovisningens relevans har gått förlorad eftersom den förlorat sin förmåga att ge 
tillräckliga besked om organisationens effektivitet och överlevnadsförmåga. 

Ytterligare kritik mot teorier om intern redovisning är att de inte tar hänsyn till 
behovet av information om medarbetare och deras kompetens. Axelsson (1996) 
menar att dessa teorier inte i särskilt hög grad har tillämpats på eller anpassats till 
investeringar i medarbetares kompetens. Macintosh (1994) kritiserar traditionella 
redovisningssystem för att de inte genererar information som stimulerar till problem-
lösning, lärande, kreativt tänkande och/eller dialog. Echeverri och Edvardsson (2002) 
skriver att dialog är ett av honnörsorden i organisationsvärlden och att begreppet 
är nästan lika positivt laddat som begreppet kvalitet men det riskerar att tömmas på 
sitt innehåll om det används i tid och otid. Författarna skriver att de vill se en mer 
utvecklad dialog mellan medarbetare. 

Macintosh (1994) menar att då graden av osäkerhet både vad det gäller arbets-
processen och måluppfyllelse i många verksamheter är relativt hög behövs redovis-
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ningssystem som tillhandahåller information som stimulerar till dialog och debatt. 
Ordet dialogs ursprungliga betydelse är genom ord. Det är inte bara genom siffror 
utan också genom ord som en verksamhet skall ses. Vår erfarenhet är att endast ett 
fåtal system innehåller redovisning som ger den typen av information. Med andra 
ord saknas information som kan bidra till dialog medarbetare emellan om kompetens 
och kompetensskapande. 

Knowledge management är ett koncept som i vissa sammanhang rör redovisning 
av medarbetare och deras kompetens och ibland görs liknande försök under konceptet 
intellektuellt kapital. Mouritsen och Flagstad (2004) hävdar dock att ett storskaligt 
försök initierat av den danska staten inte varit framgångsrikt. En reflekterande och 
kompetent medarbetare är svår att beskriva med hjälp av siffror och dessutom blev 
ramverket för det intellektuella kapitalet för generellt för att passa unika företag.

Bjurklo och Kardemark (2003) har i en studie funnit att en form av redovisning, 
händelseredovisning, bidragit med information som stimulerat den interna dialo-
gen medarbetare emellan. Händelseredovisning utgörs av nyckelord, berättelser och 
bilder. Genom dialog har kompetensskapande kommit till stånd. Användarna av 
händelseredovisning, mellanchefer och arbetsledare, var med under framtagande-
processen och bidrog med synpunkter. Utvecklingen av händelseredovisning drevs 
fram genom ett nära samarbete mellan forskarna och användarna. Ytterligare studier 
kan bidra till att utveckla händelseredovisningen och dess betydelse med avseende 
på kompetensskapande.

Syftet med föreliggande studie är att problematisera redovisningens roll i samband med 
kompetensskapande. 





9

Reflektion över kompetens, kompetensskapan-
de och redovisning
Vi inleder med en reflektion över begreppen kompetens och kompetensskapande för 
att därefter reflektera över redovisningens roll i samband med kompetensskapande.

Kompetens

Begreppet kompetens innefattar en persons kunskap i alla dess former, men det berör 
också personlighetsmässiga förmågor, t.ex. social förmåga, uthållighet och stressto-
lerans. En person har kompetens till att klara av en uppgift. Kompetens är ett vidare 
begrepp än kunskap genom att det även innefattar erfarenhet och personlighetsmäs-
siga förmågor. 

Ellström (1992) avser med kompetens en individs potentiella handlingsförmåga 
i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Med andra ord förmågan att 
framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan 
att identifiera, utnyttja och om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värde-
ringsutrymme som arbetet erbjuder. Den förmåga som avses kan definieras i termer 
av psykomotoriska faktorer (olika typer av perceptuella och manuella färdigheter), 
kognitiva faktorer (olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter), affektiva 
faktorer (viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar), personlighetsfak-
torer (handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag) och sociala faktorer 
(olika sociala färdigheter). Ofta begränsas kompetensbegreppet till att omfatta vad 
som ovan kallas psykomotoriska och kognitiva faktorer men författaren påpekar, 
att det finns goda skäl till att inkludera affektiva, personlighetsrelaterade och sociala 
faktorer i definitionen. Ett skäl är antagandet om motivationens betydelse för hur 
en person löser en uppgift eller utför ett arbete. 

Söderström (1990) visar på svårigheten att definiera kompetens i allmänna ter-
mer men skriver, att det är möjligt att formulera några allmänna slutsatser om an-
vändningen av begreppet kompetens. Kompetens är ett vidare begrepp än kunskap, 
färdigheter och attityder. Samtidigt råder ingen tvekan om att kunskap utgör kärnan 
i så gott som samtliga definitioner av kompetens som författaren hittat. Vidare kan 
kompetens beskrivas som ett dynamiskt begrepp vilket kan användas, utvecklas och 
förändras över tiden. Det är också ett villkorligt begrepp i den meningen att det för 
att bli intressant bör kunna relateras till t.ex. en verksamhet eller en arbetsuppgift. Det 
är knappast möjligt att beskriva, mäta och värdera kompetens i kvantitativa termer, 
vilket medför att begreppet ses som ett kvalitativt begrepp.

Begreppet kompetens kan således ses som vidare än begreppet kunskap. Det inne-
fattar även viljan att tillämpa kunskaperna. Kunskaper och vilja måste även komplet-
teras med färdigheter, d.v.s. den förmåga till tillämpning som bara kan skapas genom 
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träning. För att dessa färdigheter skall uppstå måste organisationen ge medarbetarna 
tillfällen att utöva och utveckla sin kompetens. Tillfällena är med andra ord en förut-
sättning för att kompetens skall utvecklas. Kompetens är således beroende av fyra 
faktorer: kunskap, vilja, färdigheter och tillfällen (Stjernberg m.fl., 1989).

Boukas (1988) diskuterar också kompetensbegreppet och ett av hans bidrag är 
en definition av kompetens: ”Kompetens är förmågan att i en konkret situation 
skapa ett tillstånd där teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter integreras 
och får sitt uttryck genom intellektuellt och praktiskt arbete samt intellektuell och 
praktisk handling (s. 25).” Boukas hävdar att definitionen inte lämnar utrymme för 
passivt existerande förutsättningar. Han förespråkar en aktiv användning av förut-
sättningarna för ett bestämt mål. Det gäller att kunna utföra något, inte enbart ha 
goda förutsättningar.

Sandberg och Targama (1998) menar att människans kunskaper och färdigheter 
föregås och baseras på hennes förståelse av sitt arbete. Inom ramen för sin förståelse 
utvecklar människan de kunskaper som hon sedan använder sig av i sitt arbete. Kom-
petens i ett yrke är liktydigt med hur medarbetaren förstår sina arbetsuppgifter och 
det sammanhang i vilket arbetet utförs. Förståelsen ger mening åt erfarenheterna och 
bestämmer vilka teoretiska och praktiska kunskaper personen i fråga uppfattar sig ha 
och hur dessa skall utnyttjas. Om man ser människors förståelse av sitt arbete som 
grunden för den kompetens de utvecklar, kommer synen på kompetensutveckling att 
förändras. Kompetensutveckling blir utifrån detta synsätt en fråga om att förändra en 
rådande förståelse av arbetet till en förståelse som är kvalitativt sett bättre.

Bjurklo och Kardemark (1998) har funnit det relevant att skilja mellan kompe-
tens och kvalifikation. Kvalifikation definieras som den kompetens som arbetsupp-
gifterna anses kräva och där arbete är lönearbete. Kvalifikationsbegreppet fokuserar 
arbetsuppgifterna medan kompetensbegreppet sätter individen i fokus och betonar 
individens potentiella förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Kompetens definieras 
som medarbetares kunskaper i alla former samt personlighetsmässiga förmågor. Det är den 
definition av kompetens som används i föreliggande rapport.

Kompetensskapande

Begreppen explicit kunskap och tyst kunskap är centrala i kompetensskapandet. Ex-
plicit kunskap är den kunskap som är överförbar genom ett formellt och systematiskt 
språk.

Tyst kunskap är å andra sidan personlig, kontextuell och därför svår att formali-
sera och kommunicera (Polanyi, 1958). Den kunskap som visar sig i genomförandet 
av olika arbetsuppgifter står i centrum för den tysta kunskapen, inte det nedskrivna 
och abstrakta. Exempel på tyst kunskap är fingertoppskänsla, samarbetsförmåga och 
kreativitet. Då vi definierar kompetens som medarbetares kunskaper i alla former 
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samt personlighetsmässiga förmågor, är det mer logiskt att tala om tyst kompetens i 
stället för tyst kunskap (Bjurklo och Kardemark, 2003). 

Då tyst kompetens mobiliseras och omvandlas till explicit kunskap sker en form 
av kompetensskapande (Nonaka et al. i Nonaka och Teece ed., 2001). I interaktionen 
mellan tyst kompetens och explicit kunskap skapas ny kunskap, men också då explicit 
kunskap möter annan explicit kunskap. Nonaka et al. diskuterar fyra olika sätt på 
vilka kompetens omformas och skapas: socialisering, externalisering, sammansättning 
och internalisering.

Socialisering sker när tyst kompetens överförs mellan personer. Ofta sker detta 
genom samtal, berättelser samt användande av symboler och metaforer. Socialisering 
kan ske genom arbete i team eller grupper i vilka gruppmedlemmarna delar erfaren-
heter och mentala modeller. Genom dialog i gruppen kan en gemensam förståelse 
skapas. Arbetsklimatet i en grupp är avgörande för hur man samtalar och detta påver-
kar således socialiseringsprocessen. Socialisering kan också ske i samröre med företag 
i omvärlden, då medarbetare i ett företag kan lära sig av den tysta kompetens som 
finns hos kunder och leverantörer. 

Externalisering sker då tyst kompetens görs explicit. Detta kan ske genom att 
personer dokumenterar delar av sin kompetens inom ett specifikt område. Den tysta 
kompetensen görs synlig. Ny kunskap skapas då tyst kompetens blir explicit så att 
den kan delas med andra. Språket i dokumenten blir då viktigt. Genom att använda 
sig av analogier och metaforer kan människor sätta samman det de redan vet och ny 
kunskap bildas. Exempel på externalisering är kvalitetscirklar där medarbetare försö-
ker förbättra kvaliteten genom att artikulera och dokumentera sin tysta kompetens. 
I omvandlingen från tyst kompetens till explicit kunskap sker kompetensskapande 
(Nonaka och Takeuchi, 1995). 

Sammansättning sker då explicit kunskap möts och ställs mot annan explicit 
kunskap. Högskoleutbildning är ett exempel på sammansättning, då studenter ge-
nom sina studier ständigt tillför ny kunskap till sin tidigare kunskap. När studenter 
reflekterar över de olika teorier som de möter skapas ny kunskap. Ett annat exempel 
på sammansättning kan vara att finansiell och icke-finansiell information samlas in 
från olika delar av en organisation för att sammanställas i t.ex. ett balanserat styrkort. 
En förutsättning för detta är att det balanserade styrkortet används som underlag för 
reflektion. 

Internalisering innebär omvandling av explicit kunskap till tyst kompetens och 
detta sker ofta genom ”learning by doing”. Genom användning, utvidgning och 
omformning av kompetens sker internalisering. Det skapas operationell kompetens. 
Internalisering underlättas ofta av dokument (explicit kunskap), då dessa kan bekräfta 
vad personerna lärt sig genom arbetet. Dokumenten förstärker den tysta kompe-
tensen. Exempel på internalisering är när medarbetare använder manualer för nya 
dataprogram. Ju mer man arbetar efter manualen, ju mindre behövs den. Explicit 



12

kunskap övergår till att vara tyst kompetens och processen som skapar kompetens 
kan fortsätta, men nu på en högre nivå. 
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Figur 1. Processer för kompetensskapande (Källa: Nonaka och Takeuchi, 1995, s. 62; vår tolkning)

Kompetensskapande är således en fortgående process av dynamisk interaktion mellan 
tyst kompetens och explicit kunskap. Skapandet av ny kompetens är inte bara en fråga 
om att handskas med information, det handlar också om reflektion och förståelse 
och är en subjektiv och högst personlig aktivitet. Senge (1990) lyfter fram dialogens 
betydelse i samband med reflektion och förståelse. Han menar att i en dialog kan 
människor iaktta sina egna tankar och en grupp människor kan utforska komplexa 
och svåra frågeställningar utifrån många olika synvinklar. Individerna hävdar inte 
sina egna antaganden utan kommunicerar fritt omkring dem. Följden blir ett fritt 
utforskande som lyfter fram djupet i människors erfarenheter och tankar, samtidigt 
som de kan komma betydligt längre än vad deras individuella åsikter säger. Målet för 
dialogen är att finna kunskap och insikt som deltagarna redan har, även om de inte 
vet att de har den. Frågor, svar och reflektion skall göra icke reflekterad kunskap och 
insikt tillgänglig (Sokrates enligt Molander, 1996). I dialogen kan kunskap såväl som 
kompetens kommuniceras och skapas.

Kompetensskapande är en process som ofta börjar på individnivå och utvecklas 
genom interaktion med andra. Processen sker ofta i team och slutar egentligen aldrig 
utan uppgraderar sig självt kontinuerligt. Den överskrider sektionsgränser, avdelnings-
gränser, divisionsgränser och även organisationsgränser. Man kan också tänka sig det 
omvända, nämligen att kompetens sprids från organisationsnivå till gruppnivå och 
individnivå. Det är ett komplext mönster av interaktion mellan olika faktorer som 
påverkar kompetensskapandet i en organisation och det är ledningen i organisationen 
som skapar förutsättningar för kompetensskapandet. Ledare på mellannivå är enligt 
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Nonaka nyckelfigurer i denna process, då de är förtrogna med organisationens vision, 
har nära kontakt med den dagliga verksamheten och sammanför kompetens från flera 
delar av organisationen.  Ledarnas värderingar med avseende på kompetensskapande 
har betydelse för inom vilket område det kommer att ges förutsättningar, arenor, för 
att kompetens kommer att skapas.

Kompetensskapande enligt Nonaka och Takeuchis (1995) modell hänförs ofta till 
begreppet Knowledge Management, trots att de själva inte använder det begreppet. 
Under rubriken Redovisning och kompetens diskuteras fler tolkningar av begreppet 
Knowledge Management.

Arenor för kompetensskapande

För att kompetensskapandet skall stimuleras behövs arenor, gemensamma fysiska 
och psykiska rum. Författarna, Nonaka och Teece (2001), myntar ett begrepp, ’ba’, 
för att beskriva detta. Vi översätter det med kompetensarenor. Kompetensarenor 
definieras som en gemensam kontext i vilken kompetens skapas, delas och används 
och grunden är interaktion. Kompetensarenorna ger energi, kvalité och plats för att 
medarbetare skall kunna omvandla tyst kompetens till explicit kunskap och vice versa. 
Kompetensarenorna är också rum där information omvandlas till kompetens, rum 
där ny kompetens skapas. Det finns fyra typer av  kompetensarenor: kompetensarena 
för socialisering, kompetensarena för dialog, kompetensarena för systematisering och 
kompetensarena för träning.  

�������������

�������������� ����������������

���������������

��������������� ��������������

��������������

����������������

Figur 2. Kompetensarenor  (Källa: Nonaka och Takeuchi, 1995, s. 71; vår tolkning)

Kompetensarenor för socialisering är arenor där människor arbetar nära varandra och 
möts ansikte mot ansikte. Medarbetare delar erfarenheter, känslor och föreställningar. 
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Det är en miljö för socialisering och skapande av tyst kompetens. På dessa arenor 
utvecklas hänsyn, tillit och engagemang som är basen för kompetensskapande hos 
individer.

Kompetensarenor för dialog är arenor där individuella mentala modeller kon-
verteras till allmänna termer och artikuleras som koncept. Det är en miljö för exter-
nalisering. Individers tysta kompetens delas och artikuleras i dialog i ett kollektiv av 
medarbetare. Nyckeln till kompetensskapande på dessa arenor är att individerna har 
olika specifik kompetens.  

Kompetensarenor för systematisering är arenor som skapas av kollektiva och 
virtuella interaktioner. Utbildning i form av kurser ger förutsättningar för kollektiv 
interaktion. Informationsteknologi ger en virtuell miljö som möjliggör insamlande 
och systematisering av information och kunskap. Medarbetare kan utbyta information 
och svara på varandras frågor och därigenom sprida information och kunskap. De 
systematiserande kunskapsarenorna ger en miljö för sammansättning av kunskap.

Kompetensarenor för träning är arenor där enskilda individer med hjälp av ex-
plicit kunskap tillhandahållen via t.ex. informationsteknik kan träna sin förmåga. 
Detta kan ske genom manualer eller simuleringsprogram. Att skapa förutsättningar 
för enskild träning ger en miljö för internalisering. På dessa arenor sker internalise-
ring genom att explicit kunskap i form av t.ex. manualer genom ”learning by doing” 
omvandlas till tyst kompetens.

Kompetensarenor kan vara både fysiska och mentala miljöer (Nonaka och Teece, 
2001). Sandberg och Targama (1998) menar att ledare kan bjuda in medarbetare till 
en öppen och ärlig dialog, med andra ord bidra till att det skapas kompetensarenor. 
I dialogen reflekterar man över medarbetarnas arbetsuppgifter och deras relation till 
andras arbetsuppgifter. Reflektionen kan bidra till att ledare och medarbetare tillsam-
mans kan skapa förståelse av arbetet. Varje enskild person tolkar information och 
reflekterar över den utifrån sin egen förståelse.

Att få till stånd kompetensskapande i en organisation är en balansakt mellan makt 
och emancipation, stabilitet och flexibilitet, lika väl som mellan lokalt och centralt. 
Det vilar ett ansvar hos varje organisation och medarbetare att vidmakthålla spän-
ningen och kreativiteten. Att visualisera kompetensbegreppet kan vara både positivt 
och konstruktivt för samtliga involverade men att implementera nya idéer utan att i 
ärendet initierade personer är involverade är dömt att misslyckas. Idéerna måste vara 
en del av hela organisationen (McHenry, 2003).

I ovanstående text har teorier behandlats som visar på informationens betydelse 
som underlag för dialog. Dialogen kan leda till reflexion, som i sin tur kan skapa 
förståelse av arbetsuppgiften. Förståelse är centralt för kompetensskapande. Inom 
en företagsekonomisk diskurs är det naturligt att betrakta redovisningssystem som 
givare av information, frågan är dock hur redovisningssystem som innehåller infor-
mation om medarbetare och deras kompetens kan te sig. Begreppet kompetens kan 
visualiseras på flera sätt. Tanken att kompetens är ett självklart val av komponenter 
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som tillsammans ger en sorts ram, är allt för enkel. Visualisering av kompetens är 
komplext och kräver djupa diskussioner. Det handlar inte om mått eller verktyg inte 
heller om sökande efter ett verktyg utan mer om dialog. Hur kompetens visualiseras 
påverkar vad dialogen kan handla om och visualiseringen måste således ses som en 
naturlig förutsättning för kompetensskapande (McHenry, 2003).

Redovisning och kompetensskapande

Redovisning av medarbetare och deras kompetens är som vi tidigare nämnt kom-
plicerat. En del försök har gjorts men utan att få genomslagskraft. Det finns enligt 
Mouritsen och Flagstad (2004) ett svart hål då det gäller redovisning i dagens kom-
petensintensiva samhälle. Det svarta hålet gäller både extern och intern redovisning 
med avseende på medarbetare och deras kompetens. Koncept som försökt beskriva 
de svarta hålen är Knowledge Management och personalekonomisk redovisning.

Knowledge Management

Framväxten av Knowledge Management kan ses som en följd av personalnedskär-
ningar och teknologisk utveckling (DiMattia och Oder, 1997). Personalnedskärningar 
har fått till följd att många organisationer förlorat viktig kompetens då medarbetare 
slutat och fört med sig den kompetens de byggt upp under många år (Pigott, 1997). 
Organisationer försöker att använda informationsteknologi för att ha tillgång till 
information om kvarvarande medarbetares kompetens, så att denna kan kommu-
niceras och utnyttjas i hela organisationen (Forbes, 1997). Information om medar-
betares kompetens lagras i databaser där sedan andra medarbetare har tillgång till 
den.  Att försöka fånga en organisations kollektiva erfarenhet i en databas kan hjälpa 
organisationen att veta vad den faktiskt vet och också att använda kompetens på ett 
systematiskt sätt (Blake, 1998). Knowledge Management kan i denna form ses som 
handlingen att kodifiera och lagra information om medarbetares kompetens, kom-
petensarkivering (Bjurklo och Kardemark, 2003). Information om kompetens kan 
lagras i ett arkiv, kompetensdatabas. 

Begreppet Knowledge Management används även för att beskriva processer för 
hur befintlig kompetens hos olika medarbetare kan utnyttjas och spridas. Medarbe-
tares kompetens kan överföras från person till person men även IT kan användas för 
att kommunicera kompetens, inte enbart för att kodifiera och lagra den. Denna form 
av Knowledge Management kan benämnas kompetensaktivering, då det väsentliga är 
att på olika sätt aktivera medarbetarnas kompetens (Bjurklo och Kardemark, 2003). 
Kompetensaktivering kan ske genom att medarbetare förmedlar sin kompetens till 
andra medarbetare som på så sätt lär sig nya saker. Kompetensaktivering sker också 
då en medarbetare kan använda sin kompetens i andra situationer än den hon eller 
han är van vid, t.ex. ingå i ett projekt på en annan avdelning eller i annat företag. 
Kompetensdatabasen används som en informationskälla om olika medarbetares 
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kompetens och för att andra medarbetare skall få information om vilken kompetens 
som finns inom företaget.

En tredje form av Knowledge management rör kompetensskapande i den form 
som tidigare har diskuterats under rubriken Kompetensskapande.

Personalekonomisk redovisning

Organisationer i Sverige som utvidgat sin redovisning till att även innehålla en per-
sonalekonomisk redovisning specificerar ofta personalkostnaderna enligt Gröjer och 
Johanssons modell (1996).

Specificering av personalkostnader
Utvecklingskostnader

Kostnader för personalfrämjande åtgärder

Frånvarokostnader

Rekryteringskostnader

Direkta löner

Totala personalkostnader

Figur 3. Specificering  av personalkostnader (Gröjer och Johansson, 1996)

I posten utvecklingskostnader  kan ingå samtliga kostnader som är förknippade med 
utveckling av medarbetarna t.ex. kursavgifter, kursmaterial, resor, traktamenten i 
samband med utbildning, deltagande i mässor men också kostnaden för den tid 
som en person använder för utbildning och utvecklingssamtal. I utvecklingskostna-
den kan även finnas de kostnader som personalavdelning har för administration av 
utbildning. 

Kostnader för personalfrämjande åtgärder innefattar t.ex. kostnader för hälso- och 
friskvård samt rehabilitering, subventionerade måltider och  anslag till föreningar. 
I denna kostnadspost kan även ingå personalavdelningens kostnader i form av bl.a. 
tid för att arbeta med personalfrämjande åtgärder. 

I posten frånvarokostnader ingår kostnaden för sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, 
föräldraledighet och den del av personalavdelningens kostnader som är knutet till 
frånvarokostnaderna. 

Kostnader som är förknippade med rekryteringskostnader är t.ex. annonskost-
nader, kostnader för den tid det tar att gå igenom ansökningshandlingar, genomföra 
anställningsintervjuer och introducera nyanställda. I posten rekryteringskostnader 
kan även finnas kostnader som uppkommer på grund av lägre effektivitet i samband 
med att en person är nyanställd. 

Genom att från företagets lönesumma inklusive sociala avgifter subtrahera de 
löneandelar som ingår i de fyra ovanstående kostnadsposterna erhålles det som be-
nämns direkta löner. Lite förenklat är direkta löner kostnader för den tid som används 
för produktion av den vara eller tjänst som företaget tillhandahåller d.v.s. då med-
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arbetaren inte deltar i utbildning eller personalfrämjande åtgärder, inte är sjuk eller 
introduceras som nyanställd. Genom att specificera personalkostnader enligt figur 
3 kan ett antal nyckeltal kopplade till personalkostnader erhållas, dessa kan se som 
komplement till gängse finansiella nyckeltal som t.ex. räntabilitet och soliditet. 

Att styra ett företag med hjälp av finansiell information i form av nyckeltal be-
nämner Södergren och Söderholm (i Sjöstrand red. 1999) nyckeltalsstyrning. Nyck-
eltalsstyrning tycks vara tämligen frikopplad från de sammanhang, arenor, utveck-
lingsprocesser och liknande som är viktiga för kunskapsarbetare. Kunskapsarbetare 
gör sin största nytta när de delar med sig av sin kunskap, inte när de samlar och lagrar 
den. Många gånger bidrar de som bäst till utvecklingen när resultatet av deras bidrag 
nästan är omöjligt att spåra, d.v.s. när deras vetande blir en införlivad del av mot-
tagarens tysta kunskap. När ledare använder nyckeltalsstyrning används ett verktyg 
som skapar distans där en genuin dialog skulle behövas. Både Knowledge Managemnt 
och personalekonomisk redovisning är relativt nya koncept men inte tillräckliga för 
att få till stånd en genuin dialog.

Enligt Johansson (1995) måste en aktör för att kunna agera verkningsfullt inom 
sin organisation ha tillgång till en omfattande informationsrepertoar. I den ingår 
både hård och mjuk information vilka har olika mening och användningsområden 
beroende på situationens karaktär. Hård information är mått av olika slag, nyckeltal, 
medan mjuk information är berättelser och anekdoter. Ledare använder både hård 
och mjuk information när de gör verksamhetsbedömningar och det är kombinationen 
och interaktionen mellan olika former av information som ger dem möjlighet att 
förstå sina organisationer. ”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva 
de ekonomiska konsekvenserna av organisationers verksamhet” (Gröjer, 2002 s. 7), 
men utrymmet för vad som kan vara skriftspråk anser vi sällan utnyttjas. En bärande 
tanke i denna rapport är, att det behövs en utveckling av redovisningskonceptet så att 
redovisning kan bidra till ökad förståelse av den kompetens som arbetsuppgifterna 
anses kräva och därigenom till att kompetensskapande sker. En utveckling av redo-
visningskonceptet är händelseredovisning (Bjurklo och Kardemark, 2003).

Händelseredovisning.

Redovisning i form av nyckelord, berättelser och bilder, händelseredovisning, kan 
användas för att planera och ge förutsättningar för kompetensskapande. I en stu-
die genomförd av Bjurklo och Kardemark (2001) visas att händelseredovisning gav 
upphov till dialoger om kvalifikationskrav och befintlig kompetens. Händelseredo-
visningen bestod i aktuell studie av nyckelord, en bild som illustrerade nyckelorden 
och berättelser. Till varje nyckelord var en berättelse knuten. Händelseredovisningen 
användes i dialoger mellan olika aktörer i företaget för att komma fram till vilka be-
hov av kompetensutveckling som fanns men också för att planera och så småningom 
komma fram till ett beslut om kompetensutveckling. Utformningen av händelseredo-
visningen skedde i ett nära samarbete med aktörer i företaget och det var användarnas 
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(mellanchefernas) behov av information kring medarbetarnas kompetens som stod i 
centrum. Händelseredovisning var en utvidgning av den traditionella redovisningen 
i företaget. Exempel på händelseredovisning finns i bilaga 1.

Studien visar också att den utbildning som följde av beslutet om kompetensut-
veckling medförde förändringar i medarbetarnas (aktörernas) kompetens. Ytterligare 
en effekt av att använda händelseredovisning var att medarbetarna genom dialogerna 
fick ökad förståelse av de nyckeltal som användes i företaget. 

En del av händelseredovisning är berättelser. Genom att berätta om arbetsre-
laterade händelser hjälper medarbetare varandra att bringa ordning i oklara pro-
blemsituationer. Dessutom utvecklas tysta handlingsmönster. Problem diagnostiseras 
genom byggandet av berättelser kring ett handlingsförlopp och därigenom utvecklas 
en kognitiv karta över orsak och verkan (Brown och Duguid, 1991, 2000). För varje 
socialt område ger berättelser kunskap och de är också en form av kommunikation. 
Berättelser förenklar världen och är således användbara som vägledning vid hand-
lande. En stor del av organisatoriskt lärande sker genom att det cirkulerar berättelser. 
Berättandet har således en viktig funktion för lärande och bidrar till en ständigt på-
gående process av meningsskapande i organisationer (Czarniawska, 2000).

Berättandet har även andra funktioner, det kan vara en grund för samarbete. 
En form av samarbete sker genom att en grupp berättar om händelser som skett i 
företaget och i det avseendet är berättandet och samarbetet nära relaterade processer. 
Berättelser ger dessutom gruppen en känsla av att ha en delad historia. Samarbete 
mellan gruppmedlemmar kan uppstå då kunskapsintensiva uppgifter ofta är svåra att 
lösa för en enskild individ. Genom att förlita sig på gruppen kan individer utföra sitt 
arbete utan att kunna veta allt (Teigland i Lesser m.fl., 2000). Berättandet bidrar till att 
kompetens överförs mellan medarbetare och är ett viktigt inslag i all socialisering.

Berättelser är bärare av information och kan bidra till förståelse av organisationens 
verksamhet och de arbetsuppgifter som medarbetarna utför. På så sätt kan berättelser 
genom att skapa förståelse bidra till kompetensskapande. 
Olika former av redovisning kan ses som stöd för kompetensskapande. Vi betraktar 
berättelser som en form av redovisning, händelseredovisning. Figur 4 får tjäna som 
sammanfattning av den ovan förda diskussionen om olika former av redovisning och 
hur de kan stödja olika processer för kompetensskapande.
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Finansiell redovisning
Icke- finansiell redovisning
Knowledge Management
Personalekonomisk
redovisning  
Händelseredovisning

Tolkning, 
reflektion och 
dialog

Kompetensskapande

Figur 4. Redovisning som stöd för kompetensskapande.

Genom att använda olika former av redovisning fokuseras olika aspekter av en or-
ganisations verksamhet och det ger möjlighet till olika tolkningar och reflektioner. 
Detta skapar underlag för dialoger med olika utgångspunkter, som i sin tur leder till 
tankar och idéer kring kompetensskapande.
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Vetenskaplig utgångspunkt 
En av våra utgångspunkter är att individen på olika sätt tolkar sin omvärld. Forska-
ren tolkar med hjälp av begrepp och beroende av hur de kopplas ihop med varandra 
skapar hon nya sätt att både tolka och styra på vilket sätt tolkningen sker. Arbnor och 
Bjerke (1998) menar att verkligheten enligt aktörssynsättet inte är av oss oberoende 
utan den består av en växelverkan mellan våra upplevelser och de samlade upplevelser 
som vi har skapat tillsammans med andra. Författarna talar om fyra processer för att 
forma verkligheten subjektivering, externalisering, objektivering och internalisering. 
Subjektivering är den processen genom vilken vi skapar våra egna upplevelser. I 
dialoga möten med andra aktörer läggs grunden till de olika verklighetsbilder som 
vi utvecklar. 

Genom ett gemensamt språk kan subjektiva upplevelser göras externt tillgängliga, 
externalisering. När vi gör något externt tillgängligt möjliggör vi för den omgivande 
verkligheten att reagera på våra tidigare enbart subjektiva upplevelser och tankar. Det 
blir en dialektisk relation som innebär en omtolkning och förändring av innebörder. 
Genom externalisering skapas den omgivande verkligheten och samhället ses som 
en mänsklig produkt. 

Objektivering är den process genom vilken externalisering mister sin subjektiva 
innebördsstruktur och blir till en i det närmaste objektiv innebördsstruktur eller med 
andra ord en typifiering. Efter en mängd speglingar, omtolkningar och förändringar av 
de subjektiva tankarna får de kanske karaktären av att vara objektiva. Helt objektiverad 
blir de inte förrän de genomgått en institutionaliserings- och legitimeringsprocess. 

Den fjärde processen, internalisering, är den dialektiska process genom vilken 
vi blir medlemmar i ett samhälle. Denna process kan betraktas i faser av primär och 
sekundär socialisering. Under barndomen pågår den primära socialiseringen. Den 
sekundära socialiseringen omfattar internalisering av vissa institutionella områden. 
I den här fasen är ofta inlärning av fackspråk och specifik kunskap nödvändig. 

De fyra ovan beskrivna processerna kan inte förstås separat utan måste förstås i 
relation till varandra. 

Enligt Arbnor och Bjerke (1977, s. 199) kännetecknas en undersöknings gång enligt 
aktörssynsättet av:

interaktion och förutsättningslöshet, med en samtidig diagnostisk 
utveckling. 

Att ställa diagnos innebär att forskaren försöker förstå och tolka aktörer och situatio-
ner så att hon sedan kan hjälpa aktörerna att öka sin självförståelse. I en kontinuerlig 
dialog med aktörerna söker forskaren finna väsentliga mönster i den information som 
grundar sig på aktörernas vardagsspråk. Forskarens möjligheter att förstå förbättras om 
hon har goda relationer till aktörerna och god förförståelse. Forskare som ansluter sig 
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till aktörssynsättet vill åstadkomma insikt och förståelse hos aktörerna. Aktörsfors-
karen är inriktad på att kommunicera vad hon upplever som viktigt i sin relation till 
aktörerna, det hon finner i undersökningen så att detta kan bidra till subjektivering, 
externalisering, objektivering och internalisering. 
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Empirisk illustration
Föreliggande studie är en longitudinell studie inom ramen för ett sexårigt forsknings-
projekt och genomförs i samarbete med Uddeholm Tooling AB i Hagfors. Företaget 
har under ett antal år aktivt arbetat med frågor som rör kompetensutveckling. Föl-
jande citat från en av företagets två VD:ar får tjäna som exempel på hur ledningen 
i företaget resonerar när det gäller medarbetarna och deras kompetens: ”Slaget om 
framtiden avgörs inte av vem som har de bästa maskinerna, utan av vem som har 
den bästa personalen. Den bästa personalen betyder medarbetare som är öppna för 
förändring, ständigt lär sig nya saker, ständigt utvecklas, arbetar tillsammans, lär av 
varandra och har kunden i fokus.”

En devis i företaget är: Det är på dagens kunskap vi grundar morgondagens 
framgångar. 

Företaget - Uddeholm Tooling AB och kompetensskapande

Uddeholm Tooling AB är beläget i Hagfors och ingår i Böhler-Uddeholmkoncernen.  
Företaget har ett långt förflutet inom stålbranschen och dess målsättning är att gå i 
spetsen för utveckling av verktygsstål med tillhörande tjänster. Vidare skall företaget 
erbjuda kunderna kvalitetsprodukter i kombination med teknisk kunskap samt ga-
rantera snabba och säkra leveranser över hela värden. Uddeholm Tooling AB är idag 
världsledande utvecklare och leverantör av verktygsstål/verktygsmaterial och till detta 
relaterade servicefunktioner. 

Företagsledningen har ansvar för att det utvecklas och skapas arenor i företaget 
som möjliggör kompetensskapande. Ansvaret för att det inom dessa arenor skapas 
förutsättningar för kompetensskapande, motivation och välbefinnande hos medar-
betarna ligger hos arbetsledare på de olika avdelningarna och personalavdelningen 
fungerar som ett stöd för dessa ledare. På uppdrag av företagsledningen skall perso-
nalavdelningen utarbeta och utveckla arbetssätt för hur företaget i framtiden skall 
arbeta mer medvetet och systematiskt med kompetensskapande. 

Ett exempel på ett nytt arbetssätt är att under år 2000 genomfördes vid Uddeholm 
Tooling AB en kompetensinventering. Syftet med inventeringen var att skapa ett bra 
underlag för kommande kompetensplanering och kännedom om medarbetarnas egna 
önskemål om hur de vill utvecklas för att uppfylla framtida kompetenskrav. Målet 
var, enligt ett av företagets dokument kallat Kompetensinventering 2000, att få intres-
serade deltagare, skräddarsydd utbildning, ökad förståelse för kompetensutveckling 
och ”rätt man på rätt plats”. I företaget finns idag ca 800 medarbetare och av dessa 
har ca 650 intervjuats med anledning av kompetensinventeringen. De intervjuade har 
uttalat sig om sin egen befintliga kompetens och vilket behov av kompetensutveckling 
de anser sig ha. Resultatet för varje avdelning presenterades i form av stapeldiagram 
och lämnades till alla avdelningschefer. Medarbetare i företaget uttrycker att det finns 
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en otydlighet i vad kompetensinventeringen skall användas till. Detta framkommer 
bland annat genom att medarbetare som vi intervjuat använder uttrycken kompe-
tensanalys, kompetenskartläggning och kompetensinventering. De tre uttrycken har 
för oss olika innebörd. Analys leder tankarna till att ta reda på vilka delarna är och 
vad de består av. När något kartläggs studeras helheten och en förenklad bild konstru-
eras. Inventering för tankarna till att något skall räkans och värderas. Frågan är om 
uttrycken har olika innebörd även för intervjupersonerna och vad de i så fall lägger 
i de olika begreppen.

En effekt av kompetensinventeringen är en omfattande team- och ledarskapsut-
bildning som genomförts under åren 2002 och 2003 för samtliga medarbetare med 
ledarbefattning samt för dem som är intresserade av att i framtiden gå in i sådana 
arbetsuppgifter. 

Under en period som sträcker sig från hösten 2003 till våren 2004 har alla med-
arbetare deltagit i en utvecklingsdag. Syftet med dagen är att den skall underlätta för 
medarbetare att föra en dialog kring tillväxt, förändring, motivation och teamarbete. 
Under dagen varvas information med tankeväckande praktiska uppgifter som leder 
till diskussioner. I varje utvecklingsdag deltar cirka 20 medarbetare med olika arbets-
uppgifter. Efter att ha deltagit i utvecklingsdagen förväntas medarbetarna ha fått ökad 
insikt om sin egen roll i företaget, nödvändigheten av förändringar och styrkan i att 
samarbeta.

Bland medarbetarna i företaget genomförs årligen en skriftlig attitydundersök-
ning, Effekten. Undersökningen ger information om tre områden medarbetarnas 
kompetens, motivation och välbefinnande. Medarbetarnas attityder enligt enkätsva-
ren omarbetas till siffror, eller med andra ord en form av nyckeltal, och resultaten 
presenteras i form av stapeldiagram. 

Ytterligare en uttalad strategi för att ge möjligheter till kompetensskapande inom 
Uddeholm Tooling AB är att öka samarbetet med universitet och högskolor. Ett led 
i detta arbete är att studenter gör examensarbeten och skriver uppsatser i samarbete 
med företaget. Ett antal uppsatser som behandlar olika aspekter på kompetens och 
kompetensskapande inom Uddeholm Tooling AB har skrivits. Ekblad och Eriksson 
(2001) har analyserat resultatet av den kompetensinventering som genomförts och 
funnit att det finns kompetens som arbetsledare och chefer inte tidigare varit med-
vetna om och som därför inte tagits tillvara i företaget. Vidare fann de att en del av 
medarbetarna ansåg att jobbrotation medförde ett kompetensskapande. De fann 
också att förståelsen av företagets vision var bristfällig hos många medarbetare.

Gudmunson, Hedström och Svensson (2001) har undersökt medarbetarnas 
uppfattning om vad som bidrar till kompetensskapande. Alla medarbetare bör vara 
medvetna om: sin egen roll i det arbete som bedrivs, sin avdelnings roll i företaget 
och företagets roll i den externa omgivningen. Det finns skillnader i medarbetar-
nas bakgrund vilket ibland medför ett heterogent språkbruk som i sin tur leder till 
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missförstånd. En väl fungerande dialog kan medföra att medarbetare drar nytta av 
varandras tysta kompetens. 

Sandell och Scott (2002) har undersökt orsaker till att förändringsförsök inte alltid 
fått den genomslagskraft som ledningen önskat. Resultatet kan sammanfattas i att det 
inom företaget finns två grupper av medarbetare. Den ena gruppen är positivt inställd 
till förändringsarbete och är villiga att hjälpa till i ett sådant.  I den andra gruppen 
finns personer som tycker att förändringar är onödiga och som har svårt att förstå hur 
förändringsarbetet skall genomföras eller vilken roll de kommer att ha i det arbetet. 
Författarna konstaterar för att förändringar i den senare gruppen krävs en förändring 
av organisationskulturen. 

Seyhan och Tuunanen (2003) fann i sin studie att medarbetare vid Uddeholm 
Tooling AB ser behov av personalekonomiskredovisning och att främst aspekter 
som kompetens, kvalitet och hälsa redovisas. Bengtsson, Johansson och Mellquist 
(2003) har bidragit med förslag till nyckeltal relaterade till sjukfrånvaro. Ytterligare två 
uppsatser har skrivits i samarbete med Uddeholm Tooling AB. Andersson och Gus-
tavsson (2004) har studerat hur berättelser, samarbete och socialkonstruktion bidrar 
till kompetensskapande. Ronner och Styf (2004) har i sin studie genom intervjuer 
och observationer identifierat berättelser och utifrån dessa tagit fram nyckelord och 
bilder, som kan användas i dialoger om kompetens.
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Metod
Studiens utgångspunkt har varit aktörernas vardagsbeskrivningar, dialoger medarbe-
tare emellan men också dialoger medarbetare och oss forskare emellan. Dialogerna 
har gett  upphov till ett växelspel mellan frågor och svar. För att kunna ställa en ärlig 
fråga måste forskaren veta ”att hon inte vet” och när hon ”vet att hon inte vet” används 
inte någon förutbestämd metod, eftersom detta skulle innebära att forskaren endast 
vill veta mera grundligt på det sätt hon redan vet (Arbnor och Bjerke (1998). 

För att kunna åstadkomma god forskning är det viktigt att ha access till det som 
skall undersökas och god access kräver närhet till det som skall undersökas (Gum-
messon, 1985). Vi har hela tiden vinnlagt oss om att få god access till företaget och 
dess medarbetare. Därför har bland annat forskningsprojektet och dess uppläggning 
diskuterats med olika representanter för företaget och till forskningsprojektet har en 
referensgrupp och en projektgrupp knutits. Referensgruppen består av personalchef 
samt ytterligare en medarbetare vid personalavdelningen och fungerar som bollplank 
och är oss behjälplig med praktiska detaljer. Referensgruppen har i samråd med oss 
utsett en projektgrupp. Projektgruppen består av tio personer som har en arbetsle-
dande befattning eller kan tänka sig en sådan i framtiden. Samtliga i projektgruppen 
har deltagit i den team- och ledarskapsutbildning som genomförts inom företaget.

Vi ansluter oss till aktörssynsättet i vilket det är naturligt att forskaren arbetar 
nära aktörerna Forskaren konstruerar en form av objektiv verklighet av den del av 
aktörernas subjektiva verklighetsbilder som sammanfaller med varandra. Ytterligare 
en styrka är att inom ramen för detta synsätt tvingas inte forskaren att arbeta efter en 
förutbestämd metod. En svaghet med att arbeta på detta sätt kan vara att forskaren 
på grund av dålig eller felaktig förförståelse tolkar information från aktörerna på ett 
felaktigt sätt, d v s att tolkningsutrymmet är stort. Informationens värde påverkas 
också av forskarens skicklighet i att samtidigt skapa balans mellan närhet och distans 
(Arbnor och Bjerke, 1998). 

Som framgår av inledningen menar vi att paralleller kan dras mellan införande av 
Management Information Systems (MIS) och införande av nya redovisningsformer. 
Ives och Olsson (1984) menar att för att nya system skall komma till användning 
måste användarna vara med vid utvecklandet. Två typer av faktorer fungerar som 
mekanismer mellan användarnas involvering i utvecklingen och resultatet. Det är 
kognitiva faktorer och motivationsrelaterade faktorer (Locke & Schweiger, 1979 refe-
rerad från Ives & Olsson, 1984). Bland kognitiva faktorer finns förståelse och bland 
motivationsfaktorer finns engagemang för förändringar.

Alam (2002) har i en studie undersökt fyra områden med avseende på använda-
rinvolvering. Områdena är: företagets mål med involveringen, stadium för involve-
ring, intensiteten av involveringen och form för involvering. Då det gäller målet med 
användarinvolvering fann Alam sex olika mål varav ett är särskilt intressant för oss då 
det rör utbildning av användare. Med hjälp av användarinvolvering kan användarna 
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lätt utbildas i hur en ny tjänst kan användas. Avseende i vilket stadium företagen 
ansåg sig ha störst nytta av användarnas involvering ansågs stadiernas generering av 
idéer, design av system och testning vara viktigast. Författaren fann att intensiteten i 
kontakten med användarna varierade från låg till mycket hög kontakt. Då det gäller 
i vilken form kontakterna sker för Alam fram sex olika varav två är intressant för vår 
studie. Användare bjöds in att delta i möten där de bidrog med input på olika aspekter 
av utvecklingsprocessen. Detta kan jämföras med vårt sätt att arbeta.

Medarbetarnas, aktörernas, vardagsbeskrivningar har vi fångat med hjälp av inter-
vjuer, berättelser om kritiska händelser och observationer. Intervjuer har genomförts 
med samtliga i projektgruppen samt ytterligare ett tiotal medarbetare som har olika 
arbetsuppgifter i företaget. Vi anser att det inte bara är kontinuerlig kontakt med 
medarbetar i Uddeholm Tooling AB som är viktig för oss som forskare utan också att 
ta del av den fysiska miljö som de är verksamma i.  Därför har samtliga intervjuer, be-
rättelser och observationer ägt rum i Uddeholm Tooling AB:s lokaler t.ex. i lunchrum 
och konferensrum. Vid intervjuerna har intervjupersonen givits tillfälle att berätta om 
sina erfarenheter av att vara anställd i företaget. Samtliga intervjuer har bandats och 
för oss väsentlig information har skrivits ut och därefter bearbetats av oss. 

För att komma vidare i studien ökades dialogen med projektgruppen. Det har 
skett genom att projektgruppen fått uppgifter och frågeställningar att reflektera över. 
Den första var att till ett kommande seminarium utifrån Nonaka och Takeuchis 
(1995) modell (se figur 2) fundera på en eller flera händelser i företaget som lett till 
kompetensskapande. 

Vid följande seminarium berättade medlemmarna i projektgruppen om någon 
eller några händelser som de ansåg ha lett till kompetensskapande. Ett exempel på 
en sådan händelse är följande: ”Vid ca 03.30 ringer telefonen och undertecknad konstaterar 
yrvaket att det är från skänkugnen där smältaren meddelar att en charge ligger alldeles för högt 
i nickel och vill ha direktiv om vad gör. Efter en del beräkningar på miniräknaren konstateras 
att det är orimligt att späda ner halten till acceptabla nivåer och samtalet går in på hur chargen 
skall skrotas på lämpligt sätt. Under det att samtalet förs med smältaren kommer den avbytande 
smältaren (skiftbyte vid 04.00) och börjar titta på analysen. Den nyss anlände smältaren har 
lång erfarenhet och får anses vara bland de mest kompetenta smältarna som arbetar i stålverket. 
Han avbryter samtalet och föreslår istället en annan lösning på problemet. Om chargeordningen 
kastas om kan chargen som är hög i nickel göras om till en stålsort som var planerad att tillverka 
först nästa dag. Det hela kräver lite ändringar i en del datasystem men detta är fullt möjligt. 
Beslut tas om att så skall ske och undertecknad tar sig till stålverket och ändrar det som krävs i 
systemen medan smältarna legerar om chargen till den nya stålsorten och allt sker med endast 
ca en timmes fördröjning i produktionen.”

De olika berättelserna gav upphov till dialog projektgruppsmedlemmarna emel-
lan om hur kompetensskapande sker och kan ske inom Uddeholm Tooling AB. 

Som metod för ytterligare datainsamling och analys användes kritisk händelse-
metod (Flanagan, 1954). Metoden användes på följande sätt, till ett seminarium fick 
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var och en i projektgruppen i uppgift att skriva ner en kritisk händelse, positiv eller 
negativ som de förknippar med kompetens hos en medarbetare eller bristen på kom-
petens. Genom denna metod kunde vi samla in ytterligare vardagsbeskrivningar från 
aktörerna. Olsen (1992) har vidareutvecklat Flanagans modell och för att beskriva vad 
en kritisk händelse är har vi använt oss av Olsens definition.

Olsen (1992, s. 27) skriver:

En händelse som avviker från vad en aktör förväntat sig, kallas 
... ofta en kritisk händelse ... . Med kritisk menas att den aktuella 
händelsen från början avviker signifikant från vad aktören upplever 
som normalt, antingen positivt eller negativt (d v s att händelsen 
initieras av ett ”kritiskt ögonblick” men att den också kan bestå av 
ett större antal sådana).

Författaren skriver vidare (ibid. s. 120f) att mer allmänt formulerat krävs för att en 
händelse skall kunna definieras som kritisk att:

... den både skall kunna beskrivas ganska detaljerat och avvika 
signifikant från vad som förväntas eller avses - antingen positivt 
eller negativt. Det är således enbart dessa avvikande händelser 
som studeras.

De nedskrivna kritiska händelserna sammanställdes av oss och vid nästa seminarium 
samtalade vi om dessa och vad som faktiskt hade hänt i de olika situationerna. En av 
beskrivningarna av en kritisk händelse var följande:
”Vid lunchtid lät operatören vid ljusbågsugnen meddela att det var något fel med elektrodreg-
leringen och att felet måste åtgärdas. Felet yttrade sig så att det gick mycket långsamt att höja en 
av elektroderna. Normalt skall dessa kunna höjas med en hastighet av ca 1 m/s men nu gick 
det knappt med 1 cm/s. 
Vid åttatiden på kvällen, efter ett stillestånd på över åtta timmar, hade fler än 7 reparatörer varit 
inblandade i felsökningen men ingen kunde lokalisera felet. Under dagen hade försök gjorts att 
kontakta den enhetschef som var ansvarig för underhållet men endast meddelande på dennas 
mobil hade kunnat lämnas. Denne hade dock hört meddelandet och kontaktade stålverket, fick 
problemet beskrivet för sig och svarar omgående: ”Kolla gränsläget!”.

Vid en närmare undersökning visade det sig att det fanns ett gränsläge som ej var redovisat 
i den datoriserade underhållsbilden där felsökningen till stor del ägde rum. Syftet med detta 
gränsläge är att sänka hastigheten på elektroderna de sista centimetrarna just innan de når 
ändläget när de höjs. Detta för att medarbetarna skall kunna minska slitaget och skakningar 
i elektrodfästena. För den elektrod som krånglade visade det sig att det instrument som visade 
gränsläget gått sönder och gav signal att den låga hasigheten vid höjning skulle användas hela 
tiden, inte bara precis på slutet. När felet väl var lokaliserat tog det endast fem minuter att 
åtgärda och produktionen kom igång omgående.”
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Vid seminariet diskuterades också om berättelserna och de kritiska händelserna kan 
vara ett komplement till finansiell och icke-finansiell redovisning och som sådant 
bidra till att få till stånd dialog om kompetensskapande. I samband med seminariet 
planerades också det fortsatta arbetet. Deltagarna var välvilligt inställda till att vi som 
forskare skall få möjlighet att studera två sektioner inom Uddeholm Tooling AB och 
delta i deras regelbundet återkommande arbetsplatsträffar. Vid arbetsplatsträffarna 
skall en eller flera berättelser om kritiska händelser hämtade från den egna verksam-
heten användas för att belysa olika frågeställningar som skall behandlas på mötet. 
Vår roll som forskare blir att observera vad som händer vid dessa träffarna. 

Observationer ställer krav på forskaren att genom att se, höra och fråga få tag 
i det som sker. Rollen som observatör kan utformas på olika sätt och en åtskillnad 
går mellan öppen och dold observation. Oberoende av vilken av dessa roller som vi 
väljer går vi in i en situation där vi skall samla in information. Det är viktigt att i själva 
observationssituationen göra anteckningar i form av stickord. Stickorden ger sedan 
en grund för fältanteckningar som skall vara mer fullständiga (Holme och Solvang, 
2001). En observatör i aktörssynsättets mening, utgår från att hon eller han måste 
engagera sig i aktörernas situation för att förstå sociala handlingar, men periodvis öka 
avståndet för att vidga perspektivet på de data som insamlas. Observatören måste ha 
ett flexibelt och interaktionsbetonat arbetssätt (Arbnor och Bjerke, 1998). 

Vi har deltagit i fyra arbetsplatsträffar och i två utvecklingsdagar för medarbetare 
inom Uddeholm Tooling AB. Vid dessa tillfällen har vi lyssnat på dialoger medar-
betare emellan, sett vad som hänt i gruppen och fört anteckningar. I samband med 
arbetsplatsträffarna var vi speciellt intresserade av att observera hur dialog kommer 
till stånd med hjälp av berättelser. Berättelser är en del av händelseredovisning. Under 
utvecklingsdagarna deltog vi i en gruppövning i övrigt deltog vi inte i någon dialog 
eller annan aktivitet.

Enligt aktörssynsättet kommer en observatör att upprätthålla både rollen som 
observatör och rollen som aktör. Samtidigt som observatören observerar sina aktörer, 
kommer dessa i nästa stund att observera observatörens agerande, som då blir en aktör 
för dem (Arbnor och Bjerke, 1998). Då vi eftersträvar att få tillstånd dialoger med 
medarbetare inom Uddeholm Tooling AB är vi ibland aktörer i medarbetarnas ögon. 
Exempel på detta är de situationer där vi fungerar som diskussions- och samtalspartner 
åt medarbetare till exempel vid framtagande av personalekonomisk redovisning och 
genomförande av Effekten. Dialogerna har gett värdefulla inblickar i företaget och 
bidragit till kontinuerlig kontakt med medarbetare. Att ha kontinuerlig kontakt med 
medarbetare i företaget är en viktig del i vårt forskningsarbete. 

De sju uppsatser, som refereras till tidigare, har bidragit med ytterligare empiri. I 
sex av uppsatserna har studenterna genomfört intervjuer och i en av uppsatserna har 
sekundärdata i form av en genomförd kompetensinventering använts. Förutom de 
seminarier som beskrivits tidigare har fyra seminarier hållits där studenter presenterat 
sina uppsatser och vi har fungerat som seminarieledare. 
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Arbnor och Bjerke (1998) diskuterar validitetsbegreppet och hur det används 
inom aktörssynsättet. De menar att det används med en rad olika innebörder och att 
det kan röra sig om allt från hur forskaren genom dialog erhåller respons till att om-
fatta en hel rapports trovärdighet och uppriktighet. Författarna ställer sig kritiska till 
påståendet att den enda validering som kan ske är i vilken grad aktörerna accepterar 
resultaten och gjorda tolkningar. De menar att ett vanligt tecken på att en tolkning 
är ”riktig” är att aktörerna reagerar känslomässigt och förnekar den. Ett sätt att tala 
om validering är i vilken grad man kan skapa dialektisk spänning för fortsatt dialog 
alltså om resultatet kan vidareföra dialogen och initiera handlingar i ett förestående, 
frigörande och nyskapande perspektiv. Genom att i företaget seminariebehandla 
resultaten skapar vi tillfällen för dialog kring resultaten. Dialogen har fortsatt efter 
seminarierna och förts även på arbetsplatsträffar.

För att kunna fånga olika processer inom Uddeholm Tooling AB har vi låtit olika 
former för berättande vara centrala i studien. Berättelserna har fångats med hjälp 
av intervjuer, berättelser om kritiska händelser och observationer. Ur intervjuper-
sonernas vardagsbeskrivningar har framkommit ett antal berättelser som cirkulerar 
medarbetare emellan och som beskriver olika processer i företaget. Beskrivningarna 
av kritiska händelser har gett oss berättelser om specifika situationer där medarbetares 
kompetens på ett speciellt sätt blivit synlig eller situationer där kompetensskapande 
har skett. Genom vårt deltagande i arbetsplatsmöten har vi lyssnat till ytterligare 
vardagsbeskrivningar av i första hand för enheten specifika företeelser men också 
företeelser som berör företaget i dess helhet. Alla dessa olika vardagsbeskrivningar 
är berättelser om olika processer inom Uddeholm Tooling AB. Det är framför allt de 
processer som skapar förutsättningar för och som sätter igång kompetensskapande 
som vi har ägnat vårt intresse.
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Kompetensskapande vid Uddeholm Tooling AB
Utgångspunkter vid bearbetningen av det empiriska materialet har varit  Nonaka och 
Takeuchis (1995) teori om processer för kompetensskapande och Nonaka och Teeces 
(2001) teori om kompetensarenor.

 

Process för kompetensskapande 
enligt Nonaka och Takeuchis 
(1995)

Socialisering Externalisering

Kompetensarena enligt Nonaka 
och Teeces (2001)

Kompetensarena för 
socialisering

Kompetensarena för 
dialog

Process för kompetensskapande 
enligt Nonaka och Takeuchis 
(1995)

Internalisering Sammansättning

Kompetensarena enligt Nonaka 
och Teeces (2001)

Kompetensarena för 
träning

Kompetensarena för 
systematisering

Figur 5. Struktur för beskrivning av kompetensskapande vid Uddeholm Tooling AB.

Beskrivningen av kompetensskapande vid Uddeholm Tooling AB presenteras utifrån 
den struktur som anges i figur 5. Den kursiverade texten i följande avsnitt markerar 
direkta citat hämtade ur det empiriska materialet.

Socialisering  
Inom Uddeholm Tooling AB finns hos de flesta medarbetare en kunskap om vad det 
är att vara stålverksarbetare. ”Det finns en inskolningskedja: gjutjärn, smältare…”

Motsvarande inskolningskedja finns även inom specifika sektioner. Mycket av 
inskolningen sker genom att nyanställda medarbetare iakttar mer erfarna medarbetare 
och lyssnar till berättelser. Kompetensskapande sker således genom socialisering.

Symboler och metaforer används ofta i samtal inom Uddeholm Tooling AB. 
Det är inte bara i arbetsgruppen som metaforer används. Vid kafferaster, och andra 
informella möten, berättas många historier som är relaterade till händelser på ar-
betsplatsen. Berättandet är en grund för samarbete och inskolning av nyanställda. 
Samarbetet förstärks genom att man i arbetsgruppen berättar historier och delger 
varandra händelser. ”I gruppen finns potentialen, gruppen ger turboeffekt.” Berättelserna 
ger en känsla av en gemensam historia och ett gemensamt språk.

Nyanställda medarbetare vet att de kan hämta kunskap bland de kolleger med 
vilka de har gemensam uppfattning om vad deras arbetsuppgifter går ut på. ”Man bör 
sammanföra positiva personer med andra positiva personer.” Lärlingssystemet är utbrett 
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och en nyanställd medarbetare kan vara lärling under en lång period. Lärlingen socia-
liseras in i en arbetsgrupp. I dialoga möten med andra medarbetare läggs grunden till 
de olika verklighetsbilder som nyanställda medarbetare utvecklar, en form av process 
som Arbnor och Bjerke (1998) kallar subjektivering.

Kompetensarena för socialisering´

De olika produktionssektionerna innehåller mindre arbetsplatser, ofta skapade kring 
maskiner, som kan betraktas som fysiska och mentala rum där medarbetare arbetar 
nära varandra och delar erfarenhet, känslor och föreställningar. Dessa arbetsplatser 
är en miljö för socialisering.

Kaffehörnan togs som exempel på en arena där kompetensutveckling sker. Där 
pratas på ett annat sätt än vid mötena och det berättas historier som hjälper till att 
skapa förståelse för företaget. Medarbetare lär sig nya saker av varandra. Det är genom 
att delta i och reflektera över det dagliga arbetet som man kan få en uppfattning om 
komplexiteten i kompetensbegreppet (McHenry, 2003). Berättelser bidrar till socia-
lisering och socialisering bidrar till kompetensskapande.

Medarbetare tillhör inte kompetensarenor de är relaterade till dem (Nonaka och 
Teeces, 2001). Till kompetensarenor knyts medarbetare som i några avseenden har 
en gemensam uppfattning och handlar på ett likartat sätt. Relationers betydelse för 
kompetensskapandet har tydligt framkommit i intervjuerna. Det kan vara relationen 
ledare – medarbetare. ”Kompetensutveckling är en fråga om relationer – att se varandra. 
Att kunna se tysta medarbetare. Tysta duktiga medarbetare får mindre kompetensutveckling”.   
Det är inte enbart relationen ledare – medarbetare som spelar roll för kompetensska-
pandet utan också medarbetare – medarbetare. ”Övningar ihop med en utbildning gjorde 
att ögonen öppnades. Man hade en viss uppfattning innan men utbildningen gjorde att man 
såg vissa människor på ett annat sätt, såg nya sidor. Ögonen öppnades för olika människor 
och deras kompetens. Det var individer som jag hade en mycket bestämd uppfattning om, men 
den ändrades.” 

Kvinnor har svårt att relatera sig till vissa kompetensarenor inom Uddeholm 
Tooling AB då kvinnor och män inte alltid har en gemensam uppfattning. ”Det finns 
så många förutfattade meningar. En del tror inte fruntimmer om annat än att koka kaffe.”   

Externalisering
Tyst kompetens hos medarbetare inom Uddeholm Tooling AB överförs bland annat 
genom att den nedtecknas i olika skriftliga dokument, som delges andra medarbetare. 
Så kallade lathundar över hur man enklare kör en maskin görs kontinuerligt och anslås 
vid de olika maskinerna. Instruktionerna förändras i takt med att nya arbetssätt ut-
vecklas. ”Om det är något som är jättebra så gör vi om instruktionen efter det och så kör vi.” 

Inom företaget pågår en förändring av arbetet med underhåll av maskiner. Tidi-
gare har detta utförts av en speciell sektion för underhåll men nu har en organisations-
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förändring medfört att ansvaret för underhåll successivt överförs till operatörerna. Allt 
eftersom ansvaret för underhåll överförts till operatörerna skrivs nya instruktioner 
av instruktörerna själva.

Externalisering kan också ske vid möten av olika slag. Vid ett arbetsplatsmöte i en 
av sektionerna visade en arbetsledare några OH-bilder för att beskriva orderingång/
ton, kostnad/ton, utbyte d.v.s. ”göt” som är godkänt i förhållande till insatt material. 
Sedan diskuterades vad som påverkar utbytet. Samtalet kring detta inleddes av en 
man, som jobbat många år i järnverket. Han pratade mycket och återkom till att det 
var problem med provtagningen. Men också om hur man ”tappar ur göten”, vad som 
händer om man gör på det ena eller andra sättet. Det är problem med ”götena”, med 
en speciell göt. ”I går rann 20 ton ut på backen”. En av arbetsledarna förklarar varför 
gjutningen måste ske långsamt. Han höll upp en kaffekopp och lyfte andra armen högt 
ovanför koppen. ”Om man häller i kaffet från en meters höjd kommer man aldrig att kunna 
fylla koppen. Jämför med gjutningen. Viktigt i ert skiftlag – att dra ner på hastigheten.”

Samtalet under arbetsplatsmötet rörde mycket hur en form av lunkerplatta (nå-
gon slags exotermisk massa) skall användas i samband med produktion av så kallat 
”göt”. Hur man hanterar plattorna har betydelse för ”götens” kvalité. Skall plattorna 
täcka ”göten” eller ej. Arbetsledarna hävdar att det är problem om plattorna ”locken” 
är platta och man diskuterar hur plattorna skall läggas på. En av mötesdeltagarna 
påpekade att ”arbetsledarna kan väl säga hur man skall göra”. En arbetsledare påpekade 
att ”göten kan se fin ut men det kan vara luft inne i den. Ni vet att om vi inte gör rätt så får det 
konsekvenser i hela kedjan. Och ultraljud kan inte göras tidigt i processen. Det finns ingen metod 
att kolla detta tidigt i processen.” Han förklarar vikten av att ha kolla på små gasbubblor, 
det inte fråga om några stora hål. Samtalet fortsätter med att deltagarna pratar om 
vikten av att plattformarna ligger rätt. Genom ett gemensamt språk görs medarbetar-
nas subjektiva upplevelser externt tillgängliga inom gruppen, det är en process som 
Arbnor och Bjerke (1998) kallar externalisering.

Kompetensarena för dialog

Medarbetares tysta kompetens artikuleras och delas genom diskussioner bland medar-
betarna. Exempel på kompetensarenor är personalmöten i olika grupperingar. Inom 
olika produktionssektioner inom Uddeholm Tooling AB hålls regelbundet olika 
former av arbetsmöten. Under dessa arbetsplatsmöten diskuteras en mängd aspekter 
som har med produktionen att göra. Diskussioner om medarbetarnas kompetens 
sker sällan explicit, snarare berörs kompetensfrågor i samband med något som berör 
produktionen. Att åstadkomma en arena för diskussion kräver en medveten handling 
och vi har observerat få arenor som explicit berör kompetensfrågor.
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Sammansättning
Förutom att medarbetarna inom Uddeholm Tooling AB har en grundläggande fack-
kunskap, veta vad och hur, har varje sektion medarbetare med speciell kunskap som 
är nödvändig för arbetet i den specifika sektionen. Genom kurser lär sig medarbetare 
teorier som tillsammans med tidigare teorier bildar grund för reflektion över hur olika 
arbetsmoment kan lösas, sammansättning. 

Kurser anses bra om man är flera från företaget, då har man någon att diskutera 
med efteråt och kunskapen sprider sig lättare. ”Diskussion är viktig, man diskuterar sig 
fram.”  ”Det sker en växelverkan mellan att lära sig av en kurs och lära av gruppen. ” Team- 
och ledarskapsutbildningen kan också ses som exempel på hur arbetsledare lär sig nya 
teorier som tillsammans med befintlig kunskap ger en grund för att ny kompetens 
om ledarskap skapas. ”Jag har blivit bättre på att ta konflikter – tänkt till, det finns en orsak. 
Även personer i den äldre generationen kan ha bokstavskombinationer.”

Intervjupersonerna för fram att det är viktigt att möta personer som man inte 
möter i det dagliga arbetet. Dessa möten medför att helhetsbilden av företaget blir 
tydligare, kontaktnät skapas och man kan spinna vidare på en idé i en grupp. Sam-
mansättning är när befintlig information och kunskap efter reflektion sätts samman 
med ny information och kunskap och förståelse för arbetsuppgifter skapas. Objekti-
vering är den process genom vilken externalisering mister sin subjektiva innebörds-
struktur. Helt objektiverad blir medarbetarnas tankar inte förrän de genomgått en 
institutionaliserings- och legitimeringsprocess. Detta är en process som Arbnor och 
Bjerke (1998) benämner objektivering.

Kompetensarena för systematisering

Den tredje formen av kompetensarenor skapas genom kollektiva och virtuella inter-
aktioner. Satsningen på team- och ledarskapsutbildning och utvecklingsdagen är båda 
exempel på kollektiva interaktioner. Medarbetare ställer krav på att ledare måste ge 
förutsättningar för kompetensskapande t.ex. efter att idéer givits vid externa kurser 
eller studiebesök. ”Det är farligt med hallelujaupplevelser i samband med kompetensutveck-
ling. Det gäller att ha med sig något tillbaka till jobbet. Från hallelujaupplevelser till att få det 
att fungera på jobbet är allas ansvar men chefen måste ge förutsättningar för detta.”

Intranätet inom Uddeholm Tooling AB ger en virtuell miljö som möjliggör in-
samlande och systematisering av en mängd information som rör produktionen. At-
titydundersökningen, Effekten, visar olika aspekter som rör medarbetarna. Det finns 
således systematiserande arenor som möjliggör sammansättning av information och 
kunskap så att ny kunskap kan skapas. Det finns dock en otydlighet i vissa avseenden 
när det gäller kompetens och kompetensskapande, kompetensarenorna är inte tydliga. 
Arbetsledarna är ofta mycket engagerade i produktionen och de akuta problem som 
uppstår där. Det gör att några delegerar ansvaret för kompetensskapande till någon 
medarbetare, och i en del fall konstateras att ”… man helt enkelt inte hinner med att jobba 
med den typen av frågor”.  Detta skapar en otydlighet då medarbetarna ibland hör att 
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”Slaget om framtiden kommer att vinnas av det företag som har de bästa medarbetarna med 
den rätta kompetensen” och sedan möts de av arbetsledare som konstaterar att det finns 
inte tid att jobba med de frågorna. ”Kompetensutveckling måste få ta tid och pengar”. 

Mellanchefer är enligt Nonaka m. fl. (i Nonaka & Teece ed. 2001) nyckelfigurer i 
kompetensskapandet, då de sammanför kompetens från fler håll. Intervjupersonerna 
för fram områden där ledare har stor betydelse för att kompetensskapande sker och 
de anser att den ledarutbildning som genomförts har stärkt ledarnas kompetens då 
det gäller ledarskap.

Internalisering
En operatör inom Uddeholm Tooling AB får behörighet att köra en maskin efter att 
ha läst instruktioner och arbetat tillsammans med andra mer erfarna operatörer. ”Till 
sist skall det sitta i ryggmärgen.” Internalisering har skett när nya arbetsmoment tränats 
in efter instruktioner. En form av dokument som kan internaliseras är de manualer 
för instrumenten som används för att säkerställa kvalitet. Medarbetare får ofta lösa 
arbetsuppgifter med hjälp av instrument. Ett problem är att olika människor tolkar 
samma information på olika sätt.

Operatörer lär sig underhålla sina maskiner med hjälp av utarbetade manualer 
och efter en tid behövs inte längre manualerna. Runt om i de olika sektionerna finns 
manualer av olika slag som underlättar för medarbetarna att inhämta information.

En ny vision har tagits fram under år 2003 och den har tydligare fokus på medar-
betare och varumärke än tidigare vision. För att förmedla och internalisera företagets 
vision har ett internt marknadsföringsdokument utarbetats och det benämns Trust. 
Det pågår ett arbete inom Marknads & Produktutvecklingsavdelningen med att sprida 
information om den nya visionen. Även företagets ledning deltar aktivt i arbetet. 
Några gånger per år lämnas muntlig information till medarbetarna och försöker skapa 
dialog. Det sker i olika grupperingar beroende på skiftgång. Vi ser det som ett sätt 
att försöka skapa en gemensam bild av företaget bland medarbetare. Inom företaget 
finns olika bilder av den gemensamma uppgiften vilket försvårar kompetensskapande. 
Företagets varumärke och vision kommuniceras systematiskt med medarbetarna. 
”Berättelser och symbolik är viktiga för att skapa förståelse.”

Metaforer används både muntligt och skriftligt, bland annat i Udden, företagets 
tidning, för att skapa en gemensam syn på uppgiftsformulering. Inom Uddeholm 
Tooling AB används ofta metaforer hämtade från idrotten. Medarbetarna skall vara 
som lagmedlemmar i ett idrottslag och ledarna talar om vilka krav som ställs på lag-
medlemmarna. ”Man skall vara offensiv.” Precis som inom idrotten krävs regelbunden 
träning för att hela tiden bli bättre. ”Det räcker inte med de gemensamma träningarna för 
att bli bäst. Vill man bli något utöver det vanliga, och det vill man inom Uddeholm, gäller det 
också att träna extra.”  I arbetsgrupperna skall det skapas laganda och arbetsledaren 
skall vara coachen. Det kan vara svårt för medarbetare att identifiera sig med idrotts-
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metaforerna. Alla kan eller vill kanske inte identifiera sig med en fotbollsspelare. ”Du 
vet alla kan inte spela fotboll.”

Trots att företagets vision via företagsledningen kommuniceras med medarbetarna 
på olika sätt finns en osäkerhet om den gemensamma uppgiften. Den gemensamma 
uppgiftsformulering med avseende på företagets vision uppfattar vi som svag. I flera 
sektioner inom företaget är medarbetarna upptagna av sina specifika arbetsuppgifter 
och funderar i ringa utsträckning på gemensam uppgiftsformulering i form av moment 
som kommer före eller efter dem i produktionsprocessen.

Gen om en dialektisk process blir en del av medarbetarna en del av företaget. Det 
finns dock exempel på att internaliseringen kan utökas. Den formen för att forma 
verkligheten benämner Arbnor och Bjerke (1998) internalisering.

Kompetensarena för träning

Inom Uddeholm Tooling AB finns många arenor där enskilda individer med hjälp 
av explicit kunskap kan träna sin förmåga. Manualer finns i produktionen, beräk-
ning av taravikt är ett exempel, såväl som inom tjänsteområdet. Den interna mark-
nadsföringen, benämnd Trust, är ett dokument som skall leda till internalisering av 
företagets vision och varumärke. Arbetet med Trust är ett exempel på skapande av 
en kompetensarena där diskussion om det Uddeholm Tooling AB vill kommunicera 
tillsammans med varumärket, såväl mot marknaden som mot ägarna och de anställda, 
kan föras.

Företagsledningen använder metaforer som ett hjälpmedel för att kommunicera 
visionen. Metaforerna hämtas främst från idrottsvärlden. Medarbetarna har många 
olika intressen och det saknas metaforer som ger associationer till andra intresseom-
råden än idrott. En metafor reducerar osäkerhet genom att relatera det okända till 
något som är känt. Metaforer talar om hur saker är, vad de liknar. Metaforer kan få 
människor att tänka i andra banor och därmed handla på ett nytt sätt (Czarniawska-
Joerges, 1993). Metaforer påverkar således praktiken. I det empiriska materialet finns 
många exempel på att medarbetare har andra intressen än idrott, men de utnyttjas inte 
som metaforer. Det finns fler grupperingar där det också är viktigt att vara samstämda, 
exempelvis ett dansband eller en kör. Eller varför inte se ledaren som en regissör och 
medarbetarna som teatergruppen som skall samarbeta kring ett verk?

Ett annat exempel på otydlighet är hur och av vem kompetensinventeringen skall 
användas. ”Det är positivt att den har genomförts och den har skapat förväntningar men vad 
kommer efter den?” Det finns en otydlighet om vad syftet med intervjuerna i projektet 
”Kompetensinventering 2000” har varit. Nämnas kan också att intervjupersonerna 
pratar om de genomförda intervjuerna som antingen kompetenskartläggning, kom-
petensanalys eller kompetensinventering.

Sammanfattningsvis konstateras att kompetensarenor med ansvar, delaktighet 
och utbildning för medarbetare, anser intervjupersoner vid Uddeholm Tooling AB 
vara viktigt för att nå kompetensskapande och ledarna på olika nivåer i företaget 
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anses kunna skapa förutsättningar för att detta uppnås. Fungerande relationer där 
medarbetare har förtroende för varandra är viktigt och ledarna bör fundera över 
sin roll. Ytterligare synpunkter på ledarnas roll är att de bör ha dialoger med varje 
skiftlag för att skapa förståelse av olika arbetsuppgifter som skiftlaget har. Berättelser 
och symboler anses vara viktigt för att skapa förståelse. I vissa arbetsgrupper finns en 
miljö där kompetens kommuniceras och skapas genom dialog. I andra arbetsgrupper 
saknas en miljö för kompetensskapande.
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Diskussion
I likhet med Czarniawska (1993) ser vi organisationer inte som strukturer utan som 
processer, som måste studeras i all sin komplexitet. Inte minst gäller detta de proces-
ser som skapar förutsättningar för och sätter igång kompetensskapande. Studiens 
syfte är att problematisera redovisningens roll i samband med kompetensskapande. 
Empirin är hämtad från medarbetares vardagsbeskrivningar och i dessa har vi funnit 
berättelser om bland annat hjälpmedel som används i syfte att stödja olika processer 
som leder till kompetensskapande. Vi har tidigare diskuterat hjälpmedel som kompe-
tensinventeringen, interna marknadsföringsdokument, manualer och kurser. I detta 
avsnitt förs en diskussion om hjälpmedel som relateras till redovisning och dess roll 
i samband med kompetensskapande.

Vi har i likhet med McHenry (2003) funnit att ledare balanserar mellan en öns-
kan att objektivt kunna mäta kompetens och förmågan att inse att kompetens är ett 
koncept som är förankrat i praxis och relationer. Kärnan i begreppet kompetens är 
komplex, inger varierande förväntningar och väcker frågor som kan vara svåra att 
besvara. Genom att acceptera detta blir det möjligt att lyfta upp mångahanda olika 
meningar kring kompetens som existerar i en organisation. Ledare upplever att de 
internt behöver använda både hård och mjuk information när de leder organisatio-
ner (Johansson, 1995). Finansiell redovisning såväl som icke-finansiell redovisning 
presenterad i siffror är hård information.

Vi har funnit att icke-finansiell redovisning, och i viss mån finansiell redovisning, 
används i diskussioner som berör kompetens, men att det är först efter hjälp med 
tolkning av redovisningen som dialog och reflektion kommer till stånd. Det är inte 
givet att finansiell och icke-finansiell redovisning är relevant information för att mel-
lanchefer skall få till stånd dialoger där medarbetare kan reflektera över hur de utför 
sina arbetsuppgifter och därmed få förståelse av sitt arbete. 

I den attitydundersökning som genomförs varje år berör en del av frågorna med-
arbetarnas kompetens. Medarbetarna ombeds att reflektera över sin egen kompetens 
utifrån 11 begrepp: ansvar, erfarenhet, helhetssyn, kontaktnät, kreativitet, självinsikt, 
självförtroende, samarbetsförmåga, social kompetens, yrkeskunskaper och yrkes-
skicklighet. Medarbetarna ombeds också att uttala sig om hur väl deras kompetens 
stämmer överens med de krav på kompetens som arbetsuppgifterna ställer. Resultatet 
presenteras även här i form av stapeldiagram för hela företaget, för varje avdelning 
och för varje sektion, men används inte som underlag för dialog i den utsträckning 
som ledningen för personalavdelningen tänkt. 

Förutom den information som produceras av personalavdelningen sammanställs icke-
finansiell information på flera olika sektioner. Inom sektionen Maskinbearbetning 
görs kompetensmatriser. En kompetensmatris innehåller ett antal olika arbetsmoment 
och hur de fördelar sig på medarbetare. vEtt exempel på innehåll i en matris är 20 
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olika arbetsmoment som är fördelade mellan 13 medarbetare, till exempel kan med-
arbetare X enligt matrisen arbetsmomenten A, B, C och D medan medarbetare Y kan 
arbetsmomenten A, D, F och G. Inom samma sektion redovisas mängden producerat 
stål samtidigt med information om kvalitén på det producerade stålet. 

Kompetensinventeringen, attitydundersökningen och kompetensmatriserna är 
olika former av redovisning som kan hänföras till Knowledge Management om be-
greppet avser olika sätt att arkivera kompetens. Vi har funnit att Knowledge Manage-
ment i de två första formerna inte har någon större betydelse för kompetensskapandet. 
En orsak till detta är att den här redovisningen inte når ut till alla sektionschefer. En 
annan är att bland de chefer som fått redovisningen finns en del som anser att de inte 
har nytta av den. Redovisningen har inte i första hand tagits fram för att fylla ett behov 
som sektionschefer uttryckt och de har heller inte varit med vid framtagandet, både 
förståelse och engagemang saknas. Kompetensmatriserna däremot är framtagna av 
sektionscheferna och används också av dem  för att skapa dialog bland medarbetare 
kring kompetensbehov. Självvärderingar och rapporter är inte en neutral handling 
utan en makthandling. De klassificerar inte enbart och gör individen till ett ”objekt” 
utan de förser också individen med en image och identitet. Hon eller han blir ett objekt 
och därmed också styrbar (McHenry, 2003). En fråga vi ställer oss är om användarnas 
deltagande vid utveckling av redovisning är en förutsättning för att den används.

För att få ytterligare hjälpmedel i form av redovisning som stöd för kompetens-
skapande processer pågår i företaget ett utvecklingsarbete med personalekonomiskt 
bokslut. I det personalekonomiska bokslutet kommer det att finns exempel på både 
finansiell och icke-finansiell information. Bokslutet kommer bland annat att innehålla 
uppgifter om hur mycket resurser som satsas på kompetensutveckling. Mallen för det 
personalekonomiska bokslutet tas fram i nära samarbete mellan personalavdelningen 
och en av oss forskare. Det är i nuläget för tidigt att dra några slutsatser om den per-
sonalekonomiska redovisningens roll i samband med kompetensskapande. 

Några sektionschefer i företaget använder vid arbetsplatsmöten finansiell redo-
visning såväl som icke-finansiell redovisning i form av bilder och berättelser. Bilder 
och berättelser används i syfte att skapa förståelse av arbetsuppgifterna och är exempel 
på information som ryms inom begreppet händelseredovisning.  Vid provtagning 
av ”göt” inom stålverket används ett instrument som medarbetarna kallar ”pinne”. 
Vid ett arbetsplatsmöte informerar en sektionschef medarbetarna om att en ”pinne” 
kostar ungefär 30 kr. En av medarbetarna säger att det används många pinnar på ett 
”göt” och att ”pinnarna” slängs på golvet. Samtalet kretsar kring ”pinnarna” och man 
enas om att det kan bli upp till 500 kr per göt. Så kommer ett förslag, som framförs 
med kraft, från en av medarbetarna: ”Sätt pris på grejerna!” 

Vid samma möte tar en av sektionscheferna upp en diskussion om att man måste 
börja arbeta på ett nytt sätt för att minska kostnaderna. Han ritar ”en göt” på en tavla 
och markerar ena änden av den. Den kallas box och den måste kapas bort då den 
innehåller material som behövts i processen men som nu ramlat ned i ena änden. 
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Om medarbetarna är slarviga blir det samma sak även i andra änden och även den 
behöver då kapas bort. En kapning tar 16 timmar och kostar ca 4 miljoner SEK. 
Sektionschefen hävdar att om man är finurlig behöver man inte kapa utan kan fixa 
på ett bättre sätt. ”Nu skall vi göra annorlunda och spara pengar.”

”Vid ett annat arbetsplatsmöte tar en ingenjör” med ansvar för kvalité upp temperatu-
rens betydelse för ”götets” kvalité. ”Om det är för låg temperatur blir det inre fel.” Inre fel 
är fel som inte syns utan undersökning. En av medarbetarna hävdar att det beror på 
skiftbyte. Sektionschefen gör en jämförelse med operationer på ett sjukhus. ”Läkaren 
slänger väl inte kniven bara för att det är lunch! Ni själva tar inte alltid ansvar, till exempel: ni 
tar rast oavsett om det passar produktionen eller ej.” Sektionschefen fortsätter att diskutera 
problem i produktionen. ”Det är problem med ”götena”, med en speciell göt. ”I går rann 
20 ton ut på backen.”  Redovisning av hur mycket som producerats och kvalitén på 
producerat material finns tillgänglig på intranätet. Informationen i redovisningen 
diskuteras inom sektionen på arbetsplatsmöten och för att öka förståelsen används 
metaforer och berättelser.

Berättelserna är sprungna ur vardagshändelser inom arbetsgruppen. Många in-
tervjupersoner berättar om vikten av berättelser när de beskriver olika processer som 
leder till kompetensskapande. En stor del av lärande sker genom att det cirkulerar 
berättelser bland medarbetarna. Berättelser har således en viktig funktion för lärande 
och berättandet bidrar till en ständigt pågående process av meningsskapande i or-
ganisationer (Czarniawska, 2000). Medarbetare i en arbetsgrupp inom företaget har 
ofta direkt samarbete med andra arbetsgrupper. Det finns ett antal kända berättelser 
och det är viktigt att historierna hålls levande. Det görs på kafferasterna. Historierna 
handlar om misstag och olyckor och de ger respekt och förståelse för vad man hål-
ler på med. Berättelserna kan i större utsträckning medvetet utnyttjas som underlag 
för dialog och därmed reflektion. ”När något går fel i produktionen, det är då du börjar 
tänka.”

Kompetens är inte ett entydigt begrepp utan handlar om mångtydighet. Det 
innebär att en och samma information som delges en grupp människor kan uppfattas 
på många olika sätt (Alvesson, 2004). Mångtydighet skiljer sig från osäkerhet genom 
att den inte kan skingras genom att man får tillgång till fler fakta. Hädelseredovis-
ning, visualisering och systematiserade berättelser om händelser som påverkar det 
ekonomiska resultatet är hjälpmedel som används för att minska mångtydighet och 
skapa förståelse för arbetsuppgifter men också förståelse för vikten av förändringar. 
Förändringar kan kräva omtolkningar och därmed bättre förutsättningar för kom-
petensskapande. Både icke-finansiell redovisning och händelseredovisning används 
som komplement till finansiell redovisning för att skapa förståelse av olika företeelser 
i företaget. Dent (1991) fann att redovisningens roll förändrades då ett företags or-
ganisation förändrades från att vara produktionsinriktat till att vara kundinriktat. En 
förändrad roll för redovisningen förändrade också dialogens innehåll. Det studerade 
företaget har förändrats från att vara ett gammaldags produktionsinriktat bruk till ett 
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kundorienterat företag och hjälpmedel i form av personalekonomisk redovisning, 
händelseredovisning och attitydundersökningar har till syfte att öka dialogen om 
olika företeelser i företaget. Ahrens (1997) menar att redovisningssamtal fokuserar två 
relaterade frågor: relationen mellan redovisning och andra former av organisatorisk 
kunskap samt redovisningens roll i samband med organisationsutveckling. Vi har 
funnit att redovisningens innehåll och roll bör ändras då redovisningen skall använ-
das i samband med kompetensskapande. Redovisningen måste byggas upp utifrån 
användarnas behov och användarna måste vara involverade i utvecklingen av nya 
redovisningskoncept om de skall komma till användning.  

De berättelser vi har lyssnat till är av olika karaktär. Vi har lyssnat till berättelser 
som ger underlag för dialoger om behovet av nya redovisningsformer och användar-
nas syn på dessa.

Det är för oss angeläget att när nya former för redovisning skall utvecklas att 
redan från början involvera användarna och utgå från deras syn på och behov av 
redovisning. De som använder den interna redovisningen kan ses som kunder som 
”köper” en intern tjänst. 

Vi har också precis som i tidigare studier funnit att händelseredovisning, framför 
allt i form av berättelser, ger underlag till tolkning, reflektion och dialog som i sin tur 
bidrar till kompetensskapande (Bjurklo och Kardemark, 2001). 

Vårt tidigare utkast till denna teori har genom föreliggande studie ytterligare 
stärkts. Vi har förutom att vi i ett nära samarbete med användarna av information 
från redovisningssystem och utvecklat en teori om att händelseredovisning bidrar 
till att skapa förutsättningar för att sätta igång processer som leder till kompetens-
skapande. 

I det företag som studien genomförs har så kallad hård information en mycket 
stark ställning. Finansiell redovisning fungerar som legitimitet och det gäller i viss 
mån även icke-finansiell redovisning. Händelseredovisning kan användas som kom-
plement till den traditionella redovisningen.

När händelseredovisning som består av systematiserade berättelser och visuali-
seringar används som komplement till mer traditionell redovisning bidrar den till 
tolkning - reflektion - dialog och ett växelspel här emellan. Dialog och reflektion 
bidrar i sin tur till kompetensskapande. Händelseredovisning handlar mer om att ge 
förutsättningar för dialog än om mätbarhet. 
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Bilaga 1

Händelseredovisning

1. Jag har under en tid undersökt och diskuterat med olika leverantörer om ett nytt 
Personalsystem för UTABs del. Vi har fokuserat på att pressa prisnivån för att mini-
mera kostnaden för att implementera ett sådant system. Jag blev mer och mer låst vid 
att pressa priset på bekostnad av vad som kan vara realistiskt. När så vår nye inköps-
chef var på plats och jag tog en diskussion med honom om att teckna ett avtal med 
leverantörerna, visade det sig att vi pressat priset så mycket att vi mer eller mindre 
hade tagit det totala ansvaret och även alla risker och hamnat i en situation där varje 
avvikelse i projektet skulle vara vårt ansvar och att vi därmed skulle få betala för att få 
assistans från leverantören. Det hade alltså blivit ett ganska ordinärt IT-projekt.
Slutnotan skulle med all sannolikhet ha hamnat betydligt över den optimistiska 
projektbudgeten.

Ett antal händelser (projektmöten) ledde till slut fram till den kritiska händelsen 
(mötet med inköpschefen). Där skedde en kompetensutveckling genom att vi inte 
gick vidare med Personalsystemprojektet.

2. Vid lunchtid lät operatören vid ljusbågsugnen meddela att det var något fel med 
elektrodregleringen och att felet måste åtgärdas. Felet yttrade sig så att det gick mycket 
långsamt att höja en av elektroderna. Normalt skall dessa kunna höjas med en has-
tighet av ca 1 m/s men nu gick det knappt med 1 cm/s. Sänka var inget problem och 
ej heller yttrade sig något fel på effekten i ugnen. Det beslöt att den charge som var 
i ugnen skulle köras klart ty den var nästan färdig och badytan var jämn men felet 
var tvunget att åtgärdas innan nästa charge då regleringen måste fungera då det körs 
mot osmält skrot. 

Vid felsökning hittades inget som kunde förklara varför elektroden ej gick att höja 
snabbt. Hydrauliken var OK, elmotorer var OK. Mekaniska reparatörer gick ige-
nom hydraulkolvar, kuggkransar, kollade att inga lager skurit men inget fel hittades. 
Elreparatörer gick igenom dataprogram om det kunde finnas någon bugg, de sökte 
signalfel och kontrollerade att motorer var i ordning men inget fel påträffades. Varför 
krånglade bara en elektrod och inte alla?

Vid åttatiden på kvällen, efter ett stillestånd på över åtta timmar, hade fler än 7 repara-
törer varit inblandade i felsökningen men ingen kunde lokalisera felet. Under dagen 
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hade försök gjorts att kontakta den enhetschef som var ansvarig för underhållet men 
endast meddelande på dennas mobil hade kunnat lämnas. Denne hade dock hört 
meddelandet och kontaktade stålverket, fick problemet beskrivet för sig och svarar 
omgående: ”Kolla gränsläget!”.

Vid en närmare undersökning visade det sig att det fanns ett gränsläge som ej var redo-
visat i den datoriserade underhållsbilden där felsökningen till stor del äger rum. Syftet 
med detta gränsläge är att sänka hastigheten på elektroderna de sista centimetrarna 
just innan de når ändläget när de höjs. Detta för att minska slitaget och skakningar 
i elektrodfästena. För den elektrod som krånglade visade det sig att gränsläget gått 
sönder och gav signal att den låga hasigheten vid höjning skulle användas hela tiden, 
inte bara precis på slutet. När felet väl var lokaliserat tog det endast fem minuter att 
åtgärda och produktionen kom igång omgående.

3. Vid ca 03.30 ringer telefonen och undertecknad konstaterar yrvaket att det är från 
skänkugnen där smältaren meddelar att en charge ligger alldeles för högt i nickel och 
vill ha direktiv om vad gör. Efter en del beräkningar på miniräknaren konstateras 
att det är orimligt att späda ner halten till acceptabla nivåer och samtalet går in på 
hur chargen skall skrotas på lämpligt sätt. Under det att samtalet förs med smältaren 
kommer den avbytande smältaren (skiftbyte vid 04.00) och börjar titta på analysen. 
Den nyss anlände smältaren har lång erfarenhet och får anses vara bland de mest 
kompetenta smältarna som arbetar i stålverket. Han avbryter samtalet och föreslår 
istället en annan lösning på problemet. Om chargeordningen kastas om kan chargen 
som är hög i nickel göras om till en stålsort som var planerad att tillverka först nästa 
dag. Det hela kräver lite ändringar i en del datasystem men detta är fullt möjligt. Be-
slut tas om att så skall ske och undertecknad tar sig till stålverket och ändrar det som 
krävs i systemen medan smältarna legerar om chargen till den nya stålsorten och allt 
sker med endast ca en timmes fördröjning i produktionen.

4. En kritisk händelse som jag varit med om är svårigheten att kommunicera utan 
att missförstå varandra. Jag har råkat ut för att jag menar på ett sätt och vill belysa en 
svårighet eller ett problem men det uppfattas helt annorlunda, som kritik och smuts-
kastning. Det kan vara väldigt känsligt vad som framförs och till vem. Det som gör 
detta till negativt för företaget är att en del information och vetskap som finns aldrig 
framförs eftersom klimatet på vissa ställen är sådant att det inte kan framföras. Om 
det framförs försämrar det relationerna avsevärt. Dåliga relationer mellan personer 
på företaget är också negativt för företaget. Den bristande kompetensen i detta fall 
(som jag ser det) var dels att den som tog emot informationen ej hanterade situationen 
professionellt, men även att jag i min tur inte bemötte personen på ett professionellt 
och genomtänkt sätt när reaktionen kom. Det jag lärde mig var att beakta noga hur 
jag bemöter folk samt att försöka finna andra vägar och inte ha så bråttom utan arbeta 
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mycket mera långsiktigt. Detta ser jag som ett kompetensskapande hos mig själv, att 
inse hur mitt agerande och mitt sätt påverkar olika personer i olika situationer och 
att försöka hantera personerna och finna alternativa sätt att lösa problemen.

5. Vid värmebehandling i vakuumugn kontrolleras svalningshastigheten genom att 
justera kvävgasövertryck och fläkthastighet. Temperaturen i ytan och centrum mäts 
med hjälp av termoelement. Det är viktigt att ugnen styrs av det termoelement som 
sitter i centrum eftersom yttemperaturen inte är stabil. 

Operatören använde kopplade termoelement i ytan till ugnens styrutrustning vilket 
ledde till att proven förstördes och att nya prov måste tillverkas. Värmebehandlingen 
av de nya proverna samt andra prov som skulle värmebehandlas på liknande sätt fick 
dessutom vänta tills ugnen hade kontrollerats i samband med nästa ordinarie service 
eftersom operatören trodde att det var något fel med styrningen av ugnen. 

Egentlig orsak till händelse: ofullständig instruktion.

6. I samband med hög personalomsättning i början av 1990-talet fungerade utrust-
ningen för utmattningsprovning i vissa fall inte som avsett. En reparatör från England 
tillkallades. Det visade sig att inställningarna av utrustningen inte gjordes i korrekt 
ordning.

Egentlig orsak till händelsen. Skriftlig instruktion saknades. Hur utrustningen använ-
des hade förmedlats muntligt.
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