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ABSTRACT 

Johanna Claar, Maria Svensson och Isabell Thorman 

Kan kompetensutveckling leda till överflödig kunskap? 

- en empirisk undersökning av ett företags kompetensutveckling 

 

May knowledge development lead to excess knowledge? 

- an empirical survey in how firms manage knowledge according to need 

Antal sidor: 40 

 

Uppsatsens syfte är att granska lärande i arbetslivet genom kompetensutveckling. 

Undersökningen fokuserar på att se huruvida ett företag arbetar med kompetensutveckling utifrån 

behovet som råder samt hur den nya kunskapen kommer till användning inom företaget. Genom 

en intervju och en enkät har följande frågeställningar besvarats: Vilken typ av lärande 

förekommer i företaget? Hur organiseras kompetensutveckling? 

Samt hur beskriver medarbetarna sin kunskapsanvändning från en kompetensutveckling? 

I resultatet framgår att företaget använder sig av både formellt och informellt lärande men med 

fokus på det informella lärandet. Företaget organiserar kompetensutveckling genom att inventera 

vilken kunskap som finns. Medarbetarna har det största ansvaret för sin egen 

kompetensutveckling och måste själv driva kompetensutvecklingsprocessen men det finns visst 

stöd från ledningen. Från den specifika kursen som undersökts har majoriteten av respondenterna 

fått användning av sina kunskaper från kursen i sitt arbete. Slutsatsen är att företaget har ett 

välutvecklat arbetssätt vid kompetensutveckling. Dock bör företaget arbeta mer med utvärdering 

av medarbetarnas kunskapsanvändning från en kompetensutveckling. Vi anser att utvärderingen 

då hade kunnat användas till att utveckla nuvarande kompetensutvecklingar och ligga till grund 

för framtida kompetensutvecklingar. 
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1. INLEDNING 

 

 

Varje år investeras det cirka 70 miljarder kronor på kompetensutveckling (Kock, 

2010:11). Med detta i åtanke anser vi att det är viktigt att investera pengarna utifrån 

vilket behov av kompetensutveckling som faktiskt finns i företag. Vi anser att det är 

viktigt att företag får användning av kunskaperna från kompetensutveckling så att det 

inte leder till slöseri av företagets resurser. På senare år har företag gjort stora satsningar 

på kompetensutveckling (Ellström, 2010:21). Vi ställer oss frågande om 

kompetensutveckling görs utifrån ett verkligt behov eller om det har blivit en trend 

inom företag. 

 

Lärande i arbetslivet är en nödvändighet i dagens kunskapsberoende företag (Li, Brake, 

Champion, Fuller, Gabel & Hatcher Busch, 2009). För att företag ska vara 

konkurrenskraftiga samt kunna utveckla sin produktivitet bör de arbeta med 

kompetensutveckling (Ellström, 2010:21). Enligt oss är det viktigt att begreppet 

kompetensutveckling lever upp till det begreppet faktiskt säger, alltså en utveckling av 

kompetens. Det kan enligt Rönnqvist och Thunborg (1996:183) vara ett problem att 

företag satsar på kompetensutveckling av gammal vana. Att satsa på 

kompetensutveckling av gammal vana anser vi inte leder till någon utveckling av 

företag. Vi menar att det är viktigt att kompetensutveckla sin personal, dock vill vi 

poängtera att syftet med kompetensutvecklingen bör vara den framtida 

kunskapsanvändningen. För att medarbetarnas nya kunskaper från en 

kompetensutveckling ska ge resultat är det viktigt att de kommer till användning i 

arbetet (Lundmark, 1998:18). 

 

Byström (2010:118) menar att en ökad kompetens hos medarbetaren inte behöver leda 

till en positiv effekt för ett företag. Vi anser att kunskapsanvändningen kan ske på två 

olika nivåer, en som sker på individnivå och en som sker på organisationsnivå. På 

individnivån gynnar kunskapsanvändningen endast den enskilda individen medan 

kunskapsanvändningen på organisationsnivå även gynnar företag. 

 

Vår förhoppning är att företag till viss del ska kunna använda resultatet från 

undersökningen till att utveckla sitt arbete kring kompetensutveckling. Genom att denna 

undersökning har genomförts kan vi bidra till en ökad kunskap inom området.  

 

Enligt Granberg (2008:24) är medarbetaren den viktigaste tillgången för att företag ska 

uppnå sina mål. Som den viktiga resurs som medarbetarna är anser vi det vara en 

nödvändighet att företag arbetar med kompetensutveckling. ”Att sluta utbilda för att 

spara pengar, är som att stanna klockan för att spara tid” (Lundmark, 1998:7). 

1.1 Problemområde 

Kompetensutveckling är en form av lärande i arbetslivet. Problematiken i 

kompetensutvecklingsarbetet ligger i hur medarbetarnas kunskaper från en 

kompetensutveckling ska komma till användning i arbetet och därmed bli meningsfull 

för företag. 
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1.2 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inte att beröra hur företag generellt arbetar med 

kompetensutveckling utan endast delar av hur ett specifikt företags 

kompetensutvecklingsarbete ser ut. I undersökningen kommer medarbetarnas 

kunskapsanvändning från en kompetensutveckling att beskrivas, dock kommer inte 

denna undersökning att beröra kompetensutvecklingens form och inte ingående kring 

dess innehåll. Undersökningen kommer inte heller att beröra sociala eller liknande 

effekter som en kompetensutveckling kan bidra till. 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att granska lärande i arbetslivet genom kompetensutveckling. 

Undersökningen fokuserar på att se huruvida ett företag arbetar med 

kompetensutveckling utifrån behovet som råder samt hur den nya kunskapen kommer 

till användning inom företaget. 

1.4 Frågeställningar 

1 Vilken typ av lärande förekommer i företaget? 

 

2 Hur organiserar företaget kompetensutveckling? 

 

3 Hur beskriver medarbetarna sin kunskapsanvändning från en kompetensutveckling? 

 

2. BAKGRUND 

Nedan följer den teori och tidigare forskning som syftar till att öka läsarens förståelse 

inom problemområdet. 

 

2.1 Organisationsdefinition 

Det finns många sätt att se på vad en organisation är. En definition som finns är att en 

organisation ”… är en medvetet koordinerad social enhet (minst två personer) med syfte 

att nå ett eller flera mål” (Forslund, 2009:18). 

 

Abrahamsson och Aarum Andersen (2005:10) menar att organisationer är sammansatta 

sociala enheter som är skapade för att uppnå mål. Även Forslund (2009:38) berör 

organisationsmål. Han menar att målen är viktiga i en organisation. Målen skapar bland 

annat riktlinjer för vad som behövs göras inom organisationen, målen motiverar 

medarbetarna och hjälper till att prioritera vilka åtgärder som behövs läggas störst vikt 

på. 

 

En organisation kan ha en rad olika uppgifter. Bland annat kan en organisation ha i 

uppgift att producera varor eller tjänster (Granberg, 2008:586). Ett exempel på en 

organisation är ett företag (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005:13). Ett företag 

överlever inte om det inte går med vinst och har därför som mål att vara 

vinstmaximerande (Granberg, 2008:95). 

 



 

 

 
3 

Human Resource Management (HRM) är den del av ledningen som arbetar med 

medarbetarna. Medarbetarna ses som företagens viktigaste tillgång och det är de 

individuella medarbetarna samt medarbetarna i grupp som gör att företagens mål uppnås 

(Granberg, 2008:24). Även Forslund (2009:163,166) nämner att det är medarbetarna 

inom företag som bidrar till att organisationsmålen uppfylls. Han beskriver vidare att 

medarbetarnas användning och utveckling av kompetens är en nödvändighet för företag. 

En arbetsuppgift för HRM är att validera den kompetensen som medarbetarna besitter. 

2.2 Lärande i arbetet 

De senaste decennierna har forskning om lärande och kompetensutveckling i arbetslivet 

varit omfattande och då främst inom det pedagogiska området. Fokus inom denna 

forskning är medarbetares utveckling av kompetens i sitt arbete (Ohlsson, 2008:35). I 

Sverige finns det mycket forskning kring arbetslivet. Ett stort problem är dock hur 

denna forskning ska kunna tillämpas och vara till nytta för människorna ute i 

arbetslivet. Det finns även problem i hur forskningen på bästa sätt ska kunna ta tillvara 

på de kunskaper och erfarenheter som människorna ute i arbetslivet besitter 

(Holmstrand, 2008:129). 

2.2.1 Kompetens 

Kortfattat kan kompetens beskrivas som förmågan att agera i olika situationer 

(Lindmark & Önnevik, 2006:194). Kunskap, vilja och tillfälle är tre viktiga 

beståndsdelar som beskiver begreppet kompetens. Det räcker inte med att en 

medarbetare sitter inne med kunskapen om denne inte har viljan att nyttja sin kunskap. 

Det räcker heller inte med att medarbetaren har kunskapen och viljan om inte tillfälle 

för användning av kunskapen ges (Granberg, 2008:404). Kompetens kan individer nå 

med hjälp av till exempel erfarenheter, utbildning och diskussioner (Kylén, 2008:196). 

 

Ett sätt att benämna kompetens i arbetslivet är genom begreppet 

organisationskompetens. Organisationskompetens är en blandning av medarbetares 

kompetens, organisatoriska processer och funktioner. En viktig del i 

organisationskompetensen är samarbetet mellan medarbetare, vilket innebär hur de 

arbetar tillsammans samt hur de löser problem (Lindmark & Önnevik, 2006:201). Det 

vanligaste inom företag är att se kompetens som något individuellt där den enskilda 

medarbetaren har kompetens, utvecklar kompetens och använder kompetens (Lindmark 

& Önnevik, 2006:179–180). Lindmark och Önnevik (2006:195) presenterar Keens hand 

som beskriver den individuella kompetensen. De olika delarna i handen utgör förmågan 

att klara av olika situationer. 

 

Som figur 1 nedan illustrerar är kompetens när medarbetaren tillämpar alla de fem delar 

som ryms i kompetenshanden. Utgångspunkten ligger i att medarbetaren måste ha 

färdigheter i arbetsuppgiften som ska utföras. Medarbetaren måste även ha kunskaper, 

vilket innebär att ha en faktagrund och metoder för att lösa arbetsuppgiften. En annan 

viktigt del av kompetenshanden är erfarenheter, att ha erfarenhet gör att medarbetaren 

kan lösa uppgiften på ett bra och effektivt sätt. Ibland räcker inte medarbetarens egen 

kompetens till för att lösa en arbetsuppgift. Räcker inte kompetensen till är det viktigt 

att ha förmågan att samarbeta med andra för att lyckas med arbetsuppgifterna, det vill 

säga att ha goda kontakter och nätverk. Den sista delen i Keens kompetenshand är 
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värderingar. Vilket innebär att ha ett etiskt förhållningssätt mot sina medarbetare, 

företaget och dess intressenter (Lindmark & Önnevik, 2006:195–196). 

 

 

Figur 1 Keens kompetenshand (Lindmark & Önnevik, 2006:195). 

2.2.2 Kompetensutveckling 

Åtgärder som har till syfte att öka kompetensen hos enskilda medarbetare kan ses som 

kompetensutveckling (Lundmark, 1998:10). En kompetensutveckling kan ha en mängd 

olika former, bland annat praktik, mentorskap, medarbetarsamtal eller kurser (Kylén, 

2008:217). Ellström (2010:23) beskriver kompetensutveckling som bland annat 

utbildning av medarbetare samt lärande i samband med utförande av det dagliga arbetet.  

 

Allt mer efterfrågas ökad kompetens hos medarbetare och det blir populärare med 

begrepp som lärande i arbetslivet och lärande organisationer (Holmstrand, 2008:128). 

Lärande organisationer är en förening mellan arbete och lärande (Ellström, 2010:21).  

 

Lärandet kan beskrivas med hjälp av en modell som visas nedan i figur 2. Modellen 

visar att det sker en process från påverkan till kunskapsanvändning. Processen börjar 

med att det sker en påverkan på till exempel en medarbetare inom ett företag. Denna 

påverkan kan ske genom att en medarbetare lyssnar på sina kollegor eller genom att 

medarbetaren deltar i olika diskussioner, så kallade individfaktorer. Påverkan leder 

sedan till ett visst lärande hos den enskilde medarbetaren. Det som medarbetaren sedan 

lärt sig bearbetas och leder till en förändring i de kunskaper medarbetaren erhöll vid 

påverkanstillfället. Förändringen som sker leder till en kunskapsutveckling hos 

medarbetaren. Kunskapsutvecklingen kan sedan utvecklas ytterligare bland annat 

genom att kunskapen kommer till användning i arbetet, det vill säga det leder då till 

kunskapsanvändning. Denna kunskapsanvändning kan sedan leda till ytterligare 

kunskapsutveckling genom att medarbetaren får användning av sina kunskaper i arbetet, 

därav de två pilar som går i motsatt riktning mellan kunskapsutveckling och 

kunskapsanvändning. En del i modellen kallas för handlingsutrymmet, denna del visar i 

vilken mån medarbetaren får användning av sina kunskaper. Medarbetarens 

handlingsutrymme påverkas av den miljö, miljöfaktorer, som medarbetaren möter på 

Erfarenheter 

  

Kunskaper 

  

Färdigheter 

Kontakter/nätverk 

Värderingar 
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arbetsplatsen efter utbildningen. Förutom miljön påverkas även handlingsutrymmet av 

medarbetarens egen initiativkraft (Lundmark, 1998: 18-22).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 2 Lundmarks modell över en lärandeprocess (Lundmark, 1998:18). 

 

Det är viktigt att företag har en välutvecklad strategi för kompetensutveckling (Kock, 

2010:82). På senare år har företag gjort stora satsningar på kompetensutveckling, en 

anledning till detta är att kompetensutveckling anses vara en nyckelfaktor bakom 

företags produktivitetsutveckling, innovationsförmåga och konkurrenskraft (Ellström, 

2010:21). Det är bevisat att företag som har möjlighet att lära presterar bättre än de 

företag som inte har möjlighet till lärande. Dagens företag är kunskapsberoende detta 

leder till att lärande i arbetslivet är en nödvändighet (Li m.fl., 2009).  

2.2.3 Olika sorters lärande 

Informellt och formellt lärande 

Forskning uppmärksammar både det formella lärandet, genom kurser och utbildningar, 

och det informella lärandet som ses som det vardagliga oavsiktliga lärandet (Ohlsson, 

2008:35). Det formella lärandet kan även beskrivas som lärande i form av interna eller 

externa kurser som utförs på arbetstid och är finansierade av arbetsgivaren (Kock, 

2010:101). Den andra formen av lärande är där medarbetaren lär i det dagliga arbetet, 

denna form kallas för det informella lärandet (Ellström, 2004:19-20; Kock, 2010:101). 

Det informella lärandet är lärande som sker när en arbetsuppgift utförs (Kock, 

2010:101). Informella lärandet är mer omedvetet i jämförelse med det formella lärandet 

som ses som ett mer planerat lärande (Ellström, 2004:19-20; Kock, 2010:101). Enligt 

studier lär sig majoriteten av medarbetarna genom informella metoder, det vill säga 

genom att bland annat ifrågasätta, observera eller reflektera över situationer (Li m.fl., 

2009). 

 

Ellström (2010:24-25) skriver att det bland annat finns två olika lärandestrategier. Lära 

på jobbet - strategin är en av dessa strategier och den bygger på olika sorters aktiviteter 

som bidrar till lärande på arbetsplatsen. Aktiviteter som kan bidra till lärande på 

arbetsplatsen är bland annat kurser och möten med andra medarbetare. Den andra 

strategin är Lära av andra - strategin, här sker lärandet genom att imitera och återskapa 

andras kompetens. En kombination av dessa strategier kan främja lärandet i det dagliga 

arbetet. 

Påverkan Lärande 
Kunskaps- 

utveckling 

Kunskaps- 

användning 

      Individfaktorer 
            Miljöfaktorer 

HANDLINGSUTRYMME 
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Reproduktivt lärande och utvecklingsinriktat lärande  
Det finns två olika sätt att lära på arbetsplatsen. Det ena är det reproduktiva lärandet 

vilket innebär att medarbetaren förbättrar sin kompetens i en viss situation eller 

färdighet. Medarbetaren lär sig mer om något som denne redan kan. Reproduktivt 

lärande leder på så sätt till en djupare förståelse inom den specifika situationen eller 

färdigheten (Kock, 2010:84). 

 

Det utvecklingsinriktade lärandet är det andra sättet att lära och det innebär att 

medarbetaren utvecklar ny kunskap. Medarbetaren ges här möjlighet att utveckla nya 

metoder och arbetssätt samt nya sätt att lösa problem på (Kock, 2010:84). Enligt 

Ellström (2001:24) handlar utvecklingsinriktat lärande om nytänkande och utveckling i 

företag. När det kommer till utvecklingsinriktat lärande måste det finnas tid för 

reflektion, överväganden av alternativ samt prövning av nya sätt att lösa arbetsuppgiften 

på (Ellström & Ekholm, 2004:150). 

2.2.4 Faktorer som främjar lärande i arbetet 

Det räcker inte med att välja ”rätt” utbildning för att få ett bra resultat från en 

kompetensutveckling utan det är även viktigt att ta tillvara på de möjligheter och 

svagheter som finns i företagets lärmiljö (Kock, 2010:82). Något som har stor betydelse 

för medarbetares personliga utveckling är om arbetsmiljön på företaget uppmuntrar till 

kompetensutveckling och lärande (Ellström, 2010:22). Arbetsplatsens lärmiljö är det 

som påverkar förutsättningar till lärande på arbetsplatsen. De faktorer som påverkar 

lärmiljön kan vara medarbetares delaktighet, tillgång till stöd för lärande, 

arbetsuppgifternas karaktär eller organisationskulturen (Kock, 2010:83). 

 

En ledning som är frånvarande kan vara en av flera faktorer som gör att utvecklingen 

inom företaget går trögt (Kock, 2004:99). Ledningens roll är viktig för att främja och 

stimulera lärandet inom ett företag. Det är viktigt att ledningen uppmuntrar medarbetare 

att ta upp nya idéer och experimentera, detta för att uppmuntra till lärande. Ledningen 

bör själva bilda en modell för lärandet i den dagliga verksamheten (Ellström & Ekholm, 

2004:153).  

 

Arbetsuppgiften är en viktig faktor för att en medarbetare ska kunna utvecklas och lära i 

arbetet. En arbetsuppgift får inte vara för enkel utan den måste utmana medarbetaren 

och sätta krav på medarbetarens kompetens. Likväl som en arbetsuppgift inte bör vara 

för enkel får den inte heller vara för svår. Om en arbetsuppgift anses vara för svår kan 

det påverka medarbetares prestationer negativt (Ellström, 1996:166). Även Nilsson 

(1996:203) poängterar vikten i att en arbetsuppgift inte får vara för enkel och för 

monoton. Enkla och monotona arbetsuppgifter är två faktorer som hindrar utveckling 

och lärande. Dock menar Döös (2008:82,84) att under tiden som medarbetare utför sina 

arbetsuppgifter växer kunnandet och de skaffar sig erfarenheter. Att lära genom 

handlande, tänkande och reflektion är att lära av sina erfarenheter. Det är omöjligt att 

inte få erfarenheter och det blir därför omöjligt att inte lära.  

2.3 Att arbeta med kompetensutveckling 

2.3.1 Inventering av kompetens 

Validering är att identifiera, värdera och dokumentera existerande kompetens 

(Andersson, Sjösten & Ahn 2003:20). Validering innebär att synliggöra och bekräfta 
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kunskapers värde. När företag ska satsa på kompetensutveckling och 

organisationsutveckling kan det vara aktuellt att använda validering. (Andersson & 

Fejes, 2010:11-12). Utvecklingsarbete genomförs genom att bland annat inventera, 

lagra och utveckla den kunskap som finns tillgänglig i företaget (Lindmark & Önnevik, 

2006:171-172). 

 

Inför ett utvecklingsarbete är det viktigt att göra en nulägesanalys av den kunskap, 

kompetens och erfarenhet som redan finns i företaget. Här bör det även göras en 

undersökning om hur företagets kultur och struktur påverkar medarbetarnas lärande och 

utveckling. En sådan inventering av kunskaper kan göras genom till exempel 

individuella samtal, gruppsamtal eller enkäter. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att det 

insamlade materialet ska värderas och lagras. Materialet ska vara lättförståeligt och 

finnas tillgängligt för alla, detta gör att det kan bli användbart till framtida 

utvecklingsarbeten i företag (Lindmark & Önnevik, 2006:174–176). 

 

Kompetensanalys är ett sätt för ett företag att kartlägga och analysera vilket behov som 

finns av kompetensutveckling. I kompetensanalysen görs en bedömning om vilken 

kompetens som saknas i den rådande arbetssituationen men även vad som kan komma 

att behövas i framtiden (Lundmark, 1998:31). Ett sätt att genomföra en 

kompetensanalys på är genom utvecklingssamtal. Samtalen ska hållas mellan chef och 

medarbetare och bör innehålla diskussioner kring medarbetares önskemål och 

framtidsplaner samt ta upp problem som medarbetaren möter i sitt arbete. Innehållet i 

utvecklingssamtalen kan sedan komma att ligga till grund för fastställandet av 

kompetensutvecklingsbehovet (Lundmark, 1998:60). Även Lindmark och Önnevik 

(2006:179-180) menar att utvecklingssamtal är ett möte mellan medarbetaren och deras 

närmaste chef där de diskuterar verksamheten utifrån ett medarbetarperspektiv. Under 

utvecklingssamtalet ges medarbetaren möjlighet att påverka sin egen och företagets 

utveckling. 

2.3.2 Planering och genomförande av kompetensutveckling 

En viktig del i planeringen av en kompetensutveckling är att ha en välutvecklad strategi 

och att se kompetensutveckling som en del av företagets totala verksamhet. Att kunna 

ha en välutvecklad strategi för kompetensutveckling är svårt, detta eftersom det ställs 

höga krav på flexibilitet och snabba omställningar då förändringar i arbetslivet är svåra 

att förutse (Lundmark, 1998:8).   

 

Relationen till omvärlden är en aspekt som påverkar behovet av kompetensutveckling. 

Som nämnts ovan sker det snabba utvecklingar runt om i världen och det blir viktigt för 

företag att följa med i denna utveckling (Lundmark, 1998:67). Två begrepp som 

kopplas till kompetensutveckling är innovation och nyskapande. Dessa begrepp är 

viktiga aspekter både för den enskilda medarbetaren men även för att företag ska kunna 

vara utvecklande och konkurrenskraftiga (Döös, 2008:72). Det kan vara ett problem att 

företag satsar på kompetensutveckling av gammal vana. Att satsa på 

kompetensutveckling på samma sätt som företaget alltid gjort kan innebär en risk. 

Denna risk kan ligga i att företaget alltid kommer att satsa på samma människor inom 

företaget och att kompetensutvecklingens innehåll inte förändras nämnvärt (Rönnqvist 

& Thunborg, 1996:183). Ett annat problem som kan finnas vid planering av 

kompetensutveckling är att kompetensutveckling i många fall görs utan någon direkt 

eftertanke. Det skulle kunna vara att medarbetaren inte behöver gå en kurs utan att 
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chefen istället behöver bli bättre på att utnyttja den kompetens som redan finns hos 

medarbetaren (Kylén, 2008:196). 

 

En välplanerad och väl genomförd utbildning är viktigt då det ger mer nytta till både 

den enskilda individen och företaget. Det måste även finnas utbildningsmål som är 

genomtänka och välformulerade samt en planering för hur utbildningen ska genomföras. 

En beskrivning av kursen i form av en kursbeskrivning kan vara bra för både läraren 

och kursdeltagaren (Lundmark, 1998:7,9). 

 

För att få ett hållbart resultat från en kurs måste en medarbetare utbildas i minst ett 

halvår för att det ska visas någon utveckling (Ismaili & Sterner, 2011:2). Det är en 

fördel om utbildningstillfällena är utspridda över ett längre tidsintervall samt att det 

kombineras tillsammans med arbetsträning och utförande av arbetsuppgifterna (Ismaili 

& Sterner, 2011:22,24). 

 

Ett perspektiv inom kompetensutveckling är det humanistiska perspektivet. 

Perspektivets primära grund är att kompetensutveckling utgår från behovet hos den 

enskilda individen. Genom processer i form av till exempel utvecklingssamtal eller 

diskussioner kan den enskilda medarbetarens behov av kompetensutveckling kartläggas 

(Lundmark, 1998:27-28). Ett annat perspektiv är det institutionella perspektivet som 

innebär att företag anpassar sig till omvärlden. Företag styrs och utvecklas efter vad 

som anses vara det mest moderna och effektiva i omgivningen och inte efter den 

kompetens som faktiskt behövs. Satsningarna på kompetensutveckling utifrån ett 

institutionellt perspektiv anses vara slumpartade och kortsiktigt motiverade (Ellström, 

2010:30). 

 

Det är vanligt att företag använder sig av olika kurser för att kompetensutveckla sina 

medarbetare. Externa och interna kurser är två olika sätt som kompetensutveckling kan 

genomföras på. Externa kurser innebär kurser som hålls utanför arbetsplatsen och de 

interna kurserna är kurser som företag har skapat själva. En nackdel med externa kurser 

jämfört med interna är att det tillkommer andra kostnader så som resekostnader och 

boendekostnader. Fördelarna med externa kurser är dock att medarbetarna ofta skaffar 

sig nya nätverk, intryck och kunskaper. Interna kurser är bra då många medarbetare kan 

utbildas samtidigt. Att ha en intern kurs är även bra eftersom kursinnehållet kan 

anpassas utefter företagets förutsättningar. Det negativa i interna kurser är att intryck 

och kunskaper från människor utanför företaget kan minska eller utebli (Lindmark & 

Önnevik, 2006:176-177). 

2.3.3 Utvärdering av kompetensutveckling 

Utvärdering innebär att det sker ett fastställande av resultatet från till exempel en kurs 

(Lundmark, 1998:106). En utvärdering ska förklara och leda till en förståelse för 

kompetensutvecklingens genomförande, resultat samt eventuella effekter från 

kompetensutvecklingsinsatsen (Lundmark, 1992:15). Utvärderingen används sedan för 

att förbättra planeringen av en framtida kompetensutveckling (Lundmark, 1998:107). 

Utvärdering är ett redskap som kan ligga till grund för framtida ageranden. Att med 

hjälp av en utvärdering komma fram till förslag och åtgärder kan ses som huvudsyftet 

med utvärdering (Kylén, 2008:8-9). De vanligaste mätmetoderna för att mäta en 

utbildnings resultat är via enkät och utvecklingssamtal (Ismaili & Sterner, 2011:22). 
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Det finns tre olika sätt att utvärdera på. Ett av dessa utvärderingssätt kallas för summativ 

utvärdering. Summativ utvärdering syftar till att ge en bild av vad som gjorts samt 

vilket resultatet blev och vilka effekter det gav. Normativ utvärdering är ett annat sätt 

att utvärdera, denna utvärdering är målrelaterad och görs utifrån uppsatta mål. Det sista 

sättet att utvärdera på är genom en formativ utvärdering, denna utvärdering har 

utveckling i fokus. I en formativ utvärdering handlar det om att utveckla det som behövs 

förbättras, bevara det som är bra samt förändra det som inte är utvecklingsbart. Bevara, 

förklara, värdera och föreslå är fyra ord som ligger till grund för den formativa 

utvärderingen (Kylén, 2008:8-10). 

 

Det finns ett antal punkter som bör tänkas igenom vid genomförandet av en utvärdering. 

Det som är viktigt att ha i åtanke är vad som ska utvärderas, vad syftet med 

utvärderingen är, hur den ska utföras, när den ska äga rum samt för vem utvärderingen 

sker. Dessa punkter utgör en bra grund och leder till att utvärderingen får fram relevant 

och användbar information (Lundmark, 1992:46). Att se till varför det behövs göras en 

utvärdering, vem som ska utföra utvärderingen och varför, är ytterligare några punkter 

som är viktiga att ha i åtanke vid arbetet med utvärdering (Kylén, 2008:13). 

 

När i tiden utvärderingen genomförs har stor betydelse för utvärderingens resultat. Vad 

syftet med utvärderingen är har en direkt koppling till när utvärderingen bör äga rum. 

Har utvärderingen som syfte att utvärdera effekterna av en kompetensutveckling bör 

utvärderingen genomföras från sex månader upp till ett år efter avslutad 

kompetensutveckling. Det är först en tid efter en avslutad kompetensutveckling som 

medarbetarna haft möjlighet att praktiskt tillämpa och eventuellt vidareutveckla de 

kunskaper som kompetensutvecklingen gav. Om utvärderingen sker en tid efter kan den 

faktiska kunskapsanvändningen visa sig i utvärderingens resultat. Om syftet istället är 

att se till strukturen på kompetensutvecklingen bör utvärderingen genomföras i ett 

tidigare skede. En anledning till att utvärderingen bör genomföras i ett tidigt skede är att 

det finns en risk att minnet kring kursens innehåll minskar efter ett tag (Lundmark, 

1992:60-61). 

 

När det kommer till utvärdering av en kompetensutveckling är det viktigt att genomföra 

en analys av genomförandet, resultatet samt effekterna av insatsen. Det är svårt att 

utvärdera allt innehåll därför måste prioriteringar ske. Vad som utvärderas kan bero på 

om det till exempel är första gången en kurs genomförs eller om det handlar om en 

återkommande kurs inom företaget. Vid en återkommande kurs bör fokus i 

utvärderingen ligga på om kursen håller rätt nivå. Är det första gången en kurs 

genomförs borde istället kursens relevans utvärderas (Lundmark, 1998:105-106). Det 

finns svårigheter i att bedöma resultaten från en kurs. Nio av tio utvärderingar berör 

kursers innehåll snarare än dess resultat. På grund av att företag är rädda för att de har 

kastat bort tid och pengar väljer de att inte utvärdera kompetensutveckling, detta så att 

de slipper få det svart på vitt (Ismaili & Sterner, 2011:2). 

2.4 Kunskapsanvändning och effekter från 
kompetensutveckling 

Kylén (2008:219) ställer sig frågande till om det lönar sig att kompetensutveckla 

medarbetare. Svaret på frågan är ja om medarbetaren får användning av kunskapen från 

kompetensutvecklingen. Lindmark & Önnevik (2006:176) menar att när företag 

kompetensutvecklar genom externa kurser kan det uppstå ett problem med att överföra 
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kursens innehåll till företagets verksamhet. Detta gör att det kan bli en liten effekt av 

kursen, även om den har ett intressant och relevant innehåll. 

 

Om medarbetares nya kunskaper från kompetensutvecklingen ska ge resultat är det 

viktigt att de nya kunskaperna verkligen används i arbetet (Lundmark, 1998:18). Det är 

i arbetsuppgiften som medarbetarna lär och där kompetensen kommer till användning 

(Döös, 2008:69). Det är viktigt att i arbetet med kompetensutveckling koppla samman 

kompetensen till en viss arbetsuppgift, aktivitet eller företag (Lundmark, 1998:34). 

 

Med begreppet effekt menas det som själva kompetensinsatsen lett till. Effekt är en 

förändring hos en medarbetare, en arbetsgrupp eller ett helt företag som ett resultat av 

deltagandet i en kompetensutveckling. Det är viktigt att poängtera att ökad kompetens 

hos medarbetarna inte behöver betyda att det leder till positiva effekter för företaget 

som helhet. Det krävs vissa åtgärder som till exempel en organisationsförändring för att 

företag ska kunna ta del av de positiva effekter som skett på individnivå (Byström, 

2010:117-118). Det krävs att medarbetares nya kompetens används och utvecklas i det 

dagliga arbetet, vilket kan ske genom uppföljning av medarbetares resultat eller genom 

förändrade arbetsuppgifter (Ellström, 2010:25).  

 

Effekter av kompetensutveckling kan mätas i olika effektnivåer.  En nivå är effekterna 

på individnivå, vilket innebär nya kunskaper eller färdigheter från en 

kompetensutveckling. En annan mätbar effekt är om medarbetaren har blivit bättre på 

att utföra vissa arbetsuppgifter. Sista effekten som går att mäta är om det har blivit 

förbättrade prestationer på organisationsnivå. Det är viktigt att poängtera att även om 

en kompetensutveckling gett positiva effekter på en av nivåerna behöver det inte leda 

till positiva effekter på någon av de andra. De två mest komplicerade effekterna att 

uppnå är om en medarbetare har blivit bättre på att utföra vissa arbetsuppgifter och om 

det skett förbättrade prestationer på organisationsnivå (Ellström, 2005:17-18). Som 

företag är det vikigt att studera sambandet mellan effekterna av kompetensutvecklingen 

och verksamhetens utformning, till exempel om det finns möjlighet för att kunna nyttja 

kompetensen (Ellström, 2005:25). 

 

3. METOD 

Nedan följer en beskrivning av den metod som använts för att på ett lämpligt sätt kunna 

uppfylla syftet och kunna besvara undersökningens frågeställningar. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Enligt Patel och Davidson (2003:18) är en empirisk undersökning när material är hämtat 

från verkligheten. Det insamlade materialet i denna undersökning är hämtat från ett 

företag som arbetar aktivt med kompetensutveckling. Detta empiriska material vävs 

sedan samman med organisation - och lärandeteorier. 

 

I vår undersökning ville vi skapa en förståelse för hur företaget arbetar med 

kompetensutveckling. Vi ville även se till hur en kompetensutveckling kommit till 

användning inom ett företag. Studiens problemområde undersöktes utifrån en 

hermeneutisk ansats. Det innebar att vi samlade in ledningens och medarbetarnas 
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erfarenheter som vi sedan tolkade och försökte förstå. Det vetenskapliga 

förhållningssättet, hermeneutiken, innebär att forskare studerar, tolkar och försöker 

förstå människan och den värld vi lever i (Patel & Davidson, 2003:28). Enligt Thurén 

(2007:9) kallas hermeneutik för tolkningslära.  

 

För att förstå människan och den värld vi lever i använder sig forskaren bland annat av 

sina upplevelser och sin förförståelse. Utifrån sina upplevelser och sin förförståelse 

tolkar sedan forskaren hur andra individer upplever en viss situation. Dessa tolkningar 

innebär en problematik i hermeneutiken, för vem vet om tolkningen är korrekt? Ett 

problem med detta kan vara att forskaren har svårt att relatera till något som denne 

personligen aldrig upplevt (Thurén, 2007:96-97). I denna undersökning har vi med hjälp 

av bakgrundsteorin tolkat vårt empiriska material.  

 

Deduktivt arbetssätt innebär att forskaren använder sig av redan utarbetade teorier för 

att drar slutsatser om specifika fenomen (Patel & Davidson, 2003:23). Teori kring 

kompetensutveckling låg till grund för vilken information vi ville samla in från 

företaget men även för att kunna dra slutsatser kring undersökningens problemområde. 

 

Forskare inom samhälls- och beteendevetenskap använder sig oftast av en kombination 

av forskningsmetoderna kvalitativ och kvantitativ (Patel & Davidson, 2003:14). 

Denscombe (2010:328) menar att vid en kvantitativ metod framkommer resultatet i 

siffror. I en kvalitativ metod framkommer resultatet istället i form av ord (Denscombe, 

2010:367). Uppsatsens syfte och frågeställningar ledde fram till en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod. Vi ansåg att en kombination av en intervju och en 

enkät var lämpligast för att få en bild av företagets kompetensutveckling. För att 

undersöka hur företaget arbetar med kompetensutveckling var det lämpligast att 

använda en kvalitativ forskningsmetod genom en intervju, då en intervju kunde ge oss 

en djupare bild och en mer detaljerad beskrivning. Vi intervjuade en anställd med 

ansvar för kompetensutveckling inom företaget. Anledningen till att endast en intervju 

genomfördes var för att intervjupersonen var den enda som arbetade med personalfrågor 

där undersökningen genomfördes och därmed den person som kunde ge oss en generell 

bild av företagets kompetensutvecklingsarbete. Anledningen till att vi använde oss av en 

enkät var för att nå majoriteten av de som deltagit i kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 

2010. Kvantitativ metod var lämpligast då vi främst intresserade oss för att undersöka 

kunskapsanvändningen från kompetensutvecklingen snarare än hur den upplevdes. 

Anledningen till att medarbetarna valdes som respondenter var för att vi ansåg att endast 

medarbetarna själva kunde avgöra om de haft användning av kunskaperna från 

kompetensutvecklingen. 

 

Intervjun genomfördes först, detta för att få in information som sedan kunde ligga till 

grund vid konstrueringen av enkäten. Denscombe (2010:159) menar att det kan vara bra 

att börja med den kvalitativa intervjun för att samla in relevant information. 

Informationen kan sedan användas vid utformning av en enkät. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt i en undersökning som använder sig av både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. 
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3.2 Planering och genomförande 

3.2.1 Urval 

Vi tog kontakt med företaget då vi sedan tidigare visste att de arbetar med 

kompetensutveckling i stor omfattning. Detta företag valdes ut för att få en djupare bild 

av hur kompetensutvecklingsarbetet kan gå till. Som intervjuperson valdes företagets 

HR Business Partnern då denne har ansvar för en del av företagets 

kompetensutveckling. I företaget var det 12 stycken medarbetare som deltog i kursen 

Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010. Kursen valdes eftersom den genomfördes för drygt ett 

år sedan och därför kunde kunskapsanvändningen från kursen undersökas. Av dessa 12 

kursedeltagare valdes tio stycken ut till vår undersökning. En valdes inte ut då denne 

hade avslutat sin anställning på företaget. Den andra personen ansågs som olämplig 

eftersom det framkom en bra bit in i undersökningen att denne även var vår 

intervjuperson och själv hade deltagit i kursen Arbetsliv och Arbetsmiljö 2010. Vi 

gjorde ett val att inte låta intervjupersonen besvara enkäten då vi inte ville att dennes 

svar skulle blandas med respondenternas. Vi ansåg att det fanns en risk med att låta 

intervjupersonen fylla i enkäten då frågorna i intervjun låg till grund för enkäten. Risken 

kunde vara att intervjupersonen skulle försköna svaren i enkäten utifrån de svaren som 

gavs i intervjun.  

 

De tio kursdeltagarna blev undersökningens respondenter och HR Business Partnern vår 

intervjuperson. Enligt Denscombe (2010:37) är ett subjektivt urval när forskaren väljer 

ut de människor som kan ge mest relevant data om problemområdet. De tio 

kursdeltagarna i vår undersökning valdes ut då de kunde ge relevant information kring 

kompetensutvecklingens kunskapsanvändning. Intervjupersonen valdes ut för att denne 

kunde ge en generell bild av hur företaget arbetar med kompetensutveckling. 

3.2.2 Instrument 

För att samla in vårt empiriska material genomfördes en semistrukturerad intervju. 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren använder sig av en intervjuguide men 

är flexibel på frågornas ordning och tillåter intervjupersonen att svara mer omfattande. 

Fördelen med en sådan intervju är att det kan vara lättare att få fram extra material samt 

att intervjupersonen kan ge djupare information om väsentliga delar (Denscombe, 

2010:233-235). Vår intervju genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) 

där det fanns utrymme för flexibilitet i form av följdfrågor som kunde ge oss mer 

information om hur företaget arbetar med kompetensutveckling. Intervjuguiden inleddes 

med enklare frågor där intervjupersonen fick berätta lite om sig själv och om företaget. 

Anledningen till att intervjun inleddes med enklare frågor var både för att vi ville ha 

bakgrundsinformation men även för att intervjupersonen skulle känna sig bekväm i 

situationen. Enligt Patel och Davidson (2003:73) är det vanligt förekommande att börja 

intervjun med bakgrundfrågor som ger nödvändig information.  

 

En undersökning via internet är ett bra alternativ till bland annat postenkäter och 

telefonintervjuer. Undersökningen kan göras med bland annat ett webbaserat 

frågeformulär, där respondenten får besöka en värdsida för att besvara enkäten 

(Denscombe, 2010:27-28). Enkäten som användes i undersökningen gjordes via 

värdsidan; SurveyMesh (2010). Anledningen till att vi valde att göra en webbenkät var 

eftersom de medarbetare som deltog i kompetensutvecklingen är utspridda på olika 
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kontor i olika städer. Vi valde att göra en webbenkät för att spara tid då enkät, övrig 

information och påminnelsemail då når respondenterna direkt tillskillnad från 

information som skickas postledes. Enligt Denscombe (2010:215) kan respondenterna 

på ett enkelt sätt kryssa i svarsalternativen och skicka in den besvarade enkäten. En 

fördel med webbenkät är att svarsalternativen på ett snabbt och säkert sätt matas in i ett 

kalkylprogram.  

 

Enkäten (se bilaga 4) inleddes med ett missivbrev (se bilaga 3). I missivbrevet framgick 

syftet med undersökningen, varför de tillfrågats som respondenter samt att medverkan i 

undersökningen var frivillig och kunde avbrytas. Missivbrevet innehöll även 

information om att respondenternas mailadresser skulle raderas efter avslutad 

undersökning. Enligt Trost (2007:98-99) får inte ett missivbrev vara för långt utan det 

ska motivera deltagarna att fylla i enkäten. Innehållet i missivbrevet ska upplysa 

respondenten om vilken myndighet som undersökarna kommer ifrån, det ska även 

innehålla information om syftet med undersökningen. 

 

Efter missivbrevet började enkäten med bakgrundsfrågor som till exempel födelseår, 

anställningstid och utbildning, detta för att ge respondenten en mjuk start i enkäten. 

Trost (2007:67) skriver att bakgrundsfrågor är typiska faktafrågor där respondenten inte 

svarar efter tycke, smak eller attityd. Efter bakgrundsfrågorna följer resterande 

indelningar i kronologisk ordning; kompetensutveckling och kursen Arbetsrätt och 

Arbetsmiljö 2010. Enligt Trost (2007:71) är attityds - och åsiktsfrågor, frågor där 

respondenten måste ta ställning och ha en egen åsikt. Under 

kompetensutvecklingsavsnittet i vår enkät följde attityds- och åsiktsfrågor som berörde 

områden inom utvecklingssamtal, utvecklingsplan samt komplexiteten i 

respondenternas arbete. Även i sista delen, kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010, 

behövde respondenten ta ställning kring kompetensutvecklingen. De behövde besvara 

frågor som till exempel vad kompetensutvecklingen gav, vilken användning de haft av 

kunskaperna och om det skett någon utvärdering. I enkäten fanns öppna frågor med 

utrymme för egen text då detta gav oss bredare svar. Respondenterna fick här möjlighet 

att besvara frågorna mer fritt och ge konkreta exempel på sin kunskapsanvändning. 

 

Verifiering av data innebär att forskaren ska visa att resultatet från undersökningen är 

korrekt. Trovärdigheten i undersökningen är mycket viktig och får inte tas för given. 

Om en undersökning har hög validitet och hög tillförlitlighet är forskningen trovärdig 

(Denscombe, 2010:378). Validiteten i en undersökning innebär att den data som 

används är rätt data för att undersöka det valda ämnet (Denscombe, 2010:378). Enkäten 

och intervjun konstruerades utifrån vårt syfte vilket gjorde att det gavs användbar 

information som sedan kunde ligga till grund när frågeställningarna skulle besvaras. 

Innan enkäten skickades till respondenterna testades den på ett flertal personer, detta för 

att få återkoppling på frågornas förståelse samt hur de upplevde enkäten. 

 

Om innehållet i en undersökning har god tillförlitlighet ska andra forskare kunna 

genomföra samma undersökning vid ett senare tillfälle (Denscombe, 2010:378). Om en 

annan person med en annan förförståelse till vårt problemområde skulle genomföra 

denna undersökning finns det en risk att det empiriska materialet skulle kunna tolkas 

annorlunda utifrån dennes erfarenheter. En annan anledning till att en annorlunda 

tolkning skulle kunna uppkomma är om undersökningen skulle genomföras vid en 
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annan tidpunkt. Nya teorier kan då ha uppkommit vilket skulle kunna leda till att det 

empiriska materialet istället tolkas utifrån dessa och i sin tur påverka resultatet. 

 

Om ett resultat från en undersökning ska vara generaliserbart ska det kunna tas utanför 

det specifika fallet och förklara andra liknande företeelser (Denscombe, 2010:379). 

Innehållet i denna undersökning kommer i bästa fall gå att generalisera i det undersökta 

företaget då intervjupersonen gav oss en bred bild av hur deras arbete med 

kompetensutveckling går till. Resultatet kommer kanske kunna användas för att till viss 

del beskriva hur det kan fungera i andra organisationer. 

3.2.3 Insamling 

Vid ett första möte med intervjupersonen gav vi information om undersökningens syfte 

och vi fick övergripande information om företaget. Det var även i detta skede som vi 

tillsammans beslutade att undersöka kompetensutvecklingen, Arbetsrätt och 

Arbetsmiljö 2010, för att kunna se på vilket sätt företaget fick användning av 

medarbetarnas kunskaper från kompetensutvecklingen. Efter mötet skickades ett brev 

(se bilaga 1) till intervjupersonen med information inför intervjun. Detta brev innehöll 

information om undersökningens syfte, frivilligheten att medverka samt att allt material 

skulle behandlas konfidentiellt. Med konfidentialitet menas, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009:87-88), att en medarbetare måste godkänna information som kan 

tänkas röja dennes identitet. Informerat samtycke innebär att deltagarna ger sitt 

godkännande att delta i undersökningen. Det innebär också att deltagarna tilldelas 

information kring undersökningens syfte, hur upplägget ser ut samt att det är frivilligt 

att delta i undersökningen. Deltagarna får även information om att deras medverkan kan 

avbrytas om så önskas. 

 

Innan intervjutillfället fick intervjupersonen, efter önskemål, ta del av intervjuguiden. 

Intervjun genomfördes av en person medan två av undersökarna förde anteckningar. Då 

intervjupersonen godkände att intervjun spelades in, om det inspelade materialet 

raderades efter, gjordes detta. Enligt Denscombe (2010:255) är det viktigt att inleda 

intervjun med att få intervjupersonens godkännande att spela in intervjun. Inspelningen 

av vår intervju gjordes med två bandspelare, detta för att öka säkerheten om en 

bandspelare skulle sluta fungera. Av samma anledning fördes även anteckningar under 

intervjun. Om endast anteckningar hade förts fanns risken att viktig information kunde 

gå förlorad då det kunde verka mindre väsentligt när intervjun genomfördes. Fördelen 

med att spela in intervjun är enligt, Kvale och Brinkmann (2009:194-195), att 

intervjuaren kan fokusera på vad intervjupersonen säger samt stämningen i rummet. En 

annan fördel med att spela in intervjun är att undersökarna senare har möjlighet att 

lyssna igenom intervjun om något är oklart. 

 

Intervjupersonen hjälpte oss med att samla in respondenternas mailadresser så att vi 

sedan kunde skicka länken till webbenkäten. När enkäten skickades ut skrevs det i 

ämnesfältet att undersökningen var godkänd av intervjupersonen, detta för att 

respondenterna skulle känna sig tryggare i sin medverkan och på så sätt förebygga 

bortfall. Ytterligare en åtgärd för att minska bortfall var att det i mailet skrevs ett kort 

meddelande om syftet med undersökningen, hur lång tid enkäten skulle ta att fylla i 

samt sista datum som vi ville återfå den. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010:108) finns det en risk för bortfall vid kvantitativa undersökningar. De menar att 

det finns två typer av bortfall. Det ena bortfallet är om en respondent väljer att avstå 
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från frågor i enkäten och det andra bortfallet är om respondenten väljer att inte besvara 

enkäten. Vi fick in samtliga enkäter dock hade vissa respondenter valt att avstå från 

vissa frågor i enkäten. 

 

Då det inte gick att klicka på länken till webbenkäten som fanns med i mailet skrev vi 

en kort men utförlig förklaring till hur de skulle nå enkäten genom att kopiera länken. 

Länken skickades i ett enskilt mail till samtliga respondenter för att skydda deras 

identitet då mailadresserna bestod av för- och efternamn. Denscombe (2010:215) 

beskriver att ett problem med webbenkät är att det krävs mer tekniskt kunnande av 

respondenterna och att de måste ha tillgång till internet för att kunna besöka webbsidan 

där enkäten finns. Han beskriver vidare att forskare med fördel kan skicka ett mail till 

respondenterna där undersökningen beskrivs samt länken där de kan hitta webbenkäten. 

 

När respondenterna fyllt i enkäten skickades den direkt till SurveyMech (2010). Efter 

ett par dagar skickades ett påminnelsemail. Detta påminnelsemail skickades till samtliga 

utvalda medarbetare eftersom när respondenterna skickade enkätsvaren direkt till 

SurveyMech (2010) hölls de anonyma för oss. I påminnelsemailet riktades det även ett 

tack till de som besvarat enkäten. På SurveyMech (2010) syntes sedan när alla tio 

respondenter besvarat enkäten. Enligt Denscombe (2010:28) främjas svarsfrekvensen 

genom att forskarna gör en uppföljning om de saknar någon enkät. 

3.2.4 Bearbetning och analys av insamlat material 

Allt material från intervjun transkriberades ordagrant av en person. Transkribering 

gjordes genom att pauser, osäkerheter, skratt och eftertänksamma ljud registrerades. För 

att försäkra sig om att hela intervjun skrevs ner i ord skedde transkriberingen genom att 

regelbundet pausa inspelningen och spola tillbaka för att lyssna om. Då det var en tydlig 

inspelning framgick det i det nedskrivna dokumentet vad som verkligen sagts och vem 

som sa vad under intervjutillfället. Vid ett senare tillfälle lyssnades inspelningen igenom 

tillsammans med den färdigskrivna transkriberingen, detta för att kontrollera att inget 

missats. Eftersom den bandade intervjun transkriberades ordagrant kunde vi under 

undersökningens gång gå tillbaka och kontrollera vad intervjupersonen sa vid 

intervjutillfället. Kvale och Brinkmann (2009:194) förklarar transkribering som att 

förvandla ljudupptagningen till skriven text. 

 

För att lättare kunna bearbeta intervjumaterialet tematiserades materialet från 

transkriberingen utifrån studiens frågeställningar. Vid tematiseringen framgick det att 

intervjun behövde kompletteras med ytterligare tre frågor. Via mail kompletterades 

därför intervjun med följande frågor; Vilken yrkestitel intervjupersonen hade, syftet 

med kompetensutvecklingen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 samt om 

kompetensutvecklingen skulle ge medarbetarna ny kunskap eller om det var 

uppfräschning av redan befintlig kunskap. 

 

För att analysera vårt transkriberade material använde vi oss av metoden 

meningskoncentrering. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:221) är 

meningskoncentrering när det som intervjupersonen säger sammanfattas i kortare 

formuleringar men med samma innebörd. Vi arbetade tillsammans med 

meningskoncentreringen, där vi alla läste och formulerade det transkriberade materialet 

till läsbara meningar. Meningarna blev här kortare och mer konkreta fast med samma 

betydelse. 
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För att försäkra att företaget skulle hållas anonymt sökte vi via sökmotorn google efter 

den informationen kring företaget som vi skrev om i resultatet. Viss information kring 

företaget fick undvikas i undersökningen då det ledde fram till att deras identitet kunde 

röjas. 

 

Enligt Trost (2007:118) är numrering av varje enkät ett bra tillvägagångssätt för att 

undvika misstag vid införandet i ett statistikprogram. När samtliga enkäter var 

besvarade skrevs varje enskild enkät ut för att kunna numrera dessa. Numreringen 

skedde för att underlätta vid arbetet med kodning men även för att vi skulle kunna gå 

tillbaka och kontrollera respondenternas svar efter att de lagts in i statistikprogrammet. 

Statistikprogrammet som användes i vår undersökning var SPSS. 

 

När enkäten fördes in i SPSS kodades svarsalternativen på respektive fråga. Enligt 

Denscombe (2010:332) är kodning ett arbetsätt där du omvandlar ord till siffror för att 

kunna bearbeta svaren på ett kvantitativt sätt. Nästa steg i bearbetningen var att föra in 

samtliga frågor i enkäten i SPSS. För varje fråga skrevs svarsalternativen och vi valde 

vilken skalnivå som dessa svarsalternativ hade. Enligt Denscombe (2010:328-329) kan 

den data som framkommer genom den kvantitativa metoden mätas i olika nivåer. Dessa 

nivåer kallas för nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala. Den skala 

som ska användas beror på svarsalternativet. Svarsalternativen kan till exempel vara 

kategoriserande eller rangordnade. När vår enkät var införd i SPSS lästes varje besvarad 

enkät in. Denscombe (2010:362) poängterar vikten av att materialet i en kvantitativ 

metod bearbetas på ett noggrant sätt och att forskarna kontrollerar den data som matas 

in. När vi matade in materialet i SPSS gjordes det av samtliga undersökare, en skötte 

kodningen, en annan förde in i programmet och den tredje kontrollerade så att rätt siffra 

kodades in. På detta sätt ökade tillförlitligheten i undersökningen. 

 

För att enklare kunna analysera det kvantitativa materialet bör en frekvenstabell göras 

då det ger en tydligare överblick över spridningen i svaren (Denscombe, 2010:333). När 

det insamlade materialet från enkäten bearbetades tog vi för samtliga frågor fram en 

frekvenstabell. Vissa frågor i vår enkät ställdes mot varandra för att söka efter 

korrelation och signifikans. Korrelation är när det finns ett samband mellan två eller 

flera frågor. För att denna korrelation ska vara användbar måste även styrkan i 

sambandet undersökas (Trost, 2007:146-147). I programmet SPSS sökte vi efter 

samband mellan olika frågor från enkäten. Vid bearbetning av kvantitativ data 

undersöks det om vissa förhållanden beror på slumpen och därmed inte visar ett 

statistiskt säkerställt samband. Om det är slumpen som styr resultatet så accepteras 

nollhypotesen (Djurfeldt m.fl., 2010:183). Enligt Denscombe (2010:342) är 

nollhypotesen att forskare utgår från att det inte finns ett samband mellan variabler, utan 

istället beror på slumpen. Det är först när ett resultat visar på ett synbart samband som 

nollhypotesen förkastas. Även Djurfeldt m.fl. (2010:183) menar att nollhypotesen 

förkastas om det visar sig att det finns ett samband mellan olika variabler. Genom vår 

sökning i SPSS framgick det att det inte går att bevisa samband mellan de olika 

variablerna i undersökningen, alltså accepterades nollhypotesen. 

 

Vissa svar från enkäten valdes att inte redovisas eftersom respondenterna skulle hållas 

anonyma. Svar om kön, yrkestitel och anställningsår nämndes inte i samband med andra 

svar då det till exempel endast var en kvinna som besvarade enkäten. Vi valde även att 



 

 

 
17 

inte redovisa de svar från de öppna frågorna som vi ansåg personliga och därmed kunde 

härledas till en viss respondent. 

 

Materialet från enkäten tillsammans med intervjumaterialet utgjorde vår empiri. Frågor i 

intervjun samt enkäten ställdes mot varandra för att på så sätt kunna finna intressanta 

likheter och motsägelser. Att denna undersökning genomfördes av tre personer innebar 

att det kunde göras en bredare tolkning av materialet. En bredare tolkning kunde göras 

då vi hade med oss olika erfarenheter från våra liv. Att vi varit yrkesverksamma inom 

olika branscher samt fått olika intryck under vår utbildning är faktorer som påverkade 

vår tolkning av empirin. 

 

Materialet från undersökningen analyserades mot bakgrund av teorin i undersökningens 

bakgrundsavsnitt. Teorierna som låg till grund i vår undersökning fann vi med hjälp av 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Litteraturen som användes i undersökningen 

var starkt kopplade till arbetslivspedagogik och undersökningens problemområde. 

3.3 Metodkritik 

Vi anser att om vi hade intervjuat respondenterna istället för att genomföra en enkät 

hade möjligheten funnits att ställa följdfrågor. Med följdfrågor hade vi kunnat få ut mer 

information från medarbetarna till skillnad från vad vi fick genom enkäten. Vid en 

intervju hade vi haft möjligheten att be intervjupersonerna omformulera sig och förklara 

sig vid otydligheter och därmed kunna använda fler svar i vårt resultat. Om vi intervjuat 

respondenterna hade undersökningens resultatet kanske sett annorlunda ut vilket i sin 

tur hade kunnat påverka undersökningens slutsatser. Genom att  vi använde oss av en 

enkät ansåg vi att det fanns en risk att viss information kunde gå förlorad då det inte 

ansågs vara viktigt när enkäten konstruerades. En annan risk med enkät kunde vara att 

respondeterna styrdes av svarsalternativen. Kanske hade en intervju gett oss oväntade 

svar som sedan varit intressanta att diskutera och analysera. 

 

4. RESULTAT 

Nedan följer det resultat som framkommit med hjälp av intervjun och enkäten. Först 

presenteras intervjuresultatet sedan kommer en presentation av enkätresultatet. 

 

4.1 Intervjuresultat 

4.1.1 Bakgrundsinformation 

Företaget som undersökningen genomfördes på är ett privat företag med 70 000 

anställda världen över. Huvudkontoret för Sverige ligger i Stockholm. 

 

Vår intervjuperson har titeln HR Business Partner och arbetar på ett av kontoren i 

Sverige. Intervjupersonen har arbetat som HR Business Partner i ungefär ett halvår men 

haft liknande roller i ungefär fem år. Just nu läser intervjupersonen till personalvetare på 

distans. På kontoret där intervjupersonen är stationerad arbetar totalt 240 medarbetare. 

På detta kontor säljer företaget tjänster snarare än färdiga produkter. Intervjupersonen är 

den enda som arbetar med Human Resource (HR) - frågor på detta kontor men företaget 
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har en Human Resource stödfunktion på annan ort. Företagets HR-avdelning 

organiserar större kompetensutvecklingsinsatser inom företaget. 

 

Syftet med kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 var att ge grundläggande kunskap i 

praktisk arbetsrätt. Kursen som varade i två dagar vände sig till chefer samt andra 

medarbetare som behövde grundläggande kunskaper inom området. Fokus i kursen var 

kollektivavtal och olika lagar inom arbetsrätt. I kursen gick de även igenom de rutiner 

och regler som finns inom företaget. Kursen var en större kompetensutvecklingsinsats 

som bestämdes och planerades av HR - avdelningen. Intervjupersonen menar att det i 

kursbeskrivningen inte var definierat huruvida kursen hade till syfte att bidra med ny 

kunskap eller om det var uppfräschning av tidigare kunskap. 

4.1.2 Lärande inom företaget 

Enligt intervjupersonen innebär den största delen av företagets kompetensutveckling att 

lära i arbetet. Att lära i arbetet innebär enligt intervjupersonen att medarbetare lär sig 

genom sina arbetsuppgifter, olika projekt samt genom att arbeta tillsammans med mer 

erfarna medarbetare. Lärande i arbetet betyder alltså att medarbetarna lär sig genom 

erfarenheter som de skaffar sig i arbetet. Kompetensutveckling inom företaget ses även 

som utbildning och coachning men detta är endast en liten del av 

kompetensutvecklingsarbetet. 

 

Företaget har inte någon nedskriven policy om kompetensutveckling. Genom 

utvecklingssamtal som hålls med medarbetarna framgår det ändå tydligt att 

kompetensutveckling inte enbart handlar om utbildningar utan ett ständigt lärande i 

arbetet. Intervjupersonen tror att medarbetarna är väl medvetna om att lära i arbetet är 

en form av kompetensutveckling. 

 

En del ser rekrytering som en del av arbetet med kompetensutveckling. 

Intervjupersonen menar att de i detta företag ser kompetensutveckling som utveckling 

av den befintliga personalen snarare än kompetensutveckling genom rekrytering. 

Däremot tror intervjupersonen att deras arbete med kompetensutveckling kan locka nya 

medarbetare. Intervjupersonen menar att ”då kan det vara väldigt lockande att vi jobbar 

aktivt med kompetensutveckling och ser det som något viktigt och inte bara en 

kostnad.” Introduktion ses som en del i företagets kompetensutvecklingsarbete, då det 

innebär att en medarbetare både får gå en utbildning och lära i arbetet. 

 

Företaget arbetar med kompetensutveckling för att bibehålla konkurrenskraften. I 

intervjun framgår att medarbetarna har ett högt värde då de på det här kontoret säljer det 

som medarbetarna kan och inte färdiga produkter. Genom att arbeta med 

kompetensutveckling bidrar företaget till att medarbetarna utvecklas i takt med 

omvärlden och på så sätt kan företaget behålla sin konkurrenskraft. Enligt 

intervjupersonen arbetar inte HR-avdelningen aktivt med omvärldsanalys, däremot kan 

det hända att enskilda chefer ser efter vad konkurrenter har att erbjuda. Genom att se 

vad konkurrenterna erbjuder ser företaget om de också kan erbjuda samma sak. 
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4.1.3 Företagets arbete med kompetensutveckling 

Inventering av kompetens 

Varje enskild medarbetare har årligen två utvecklingssamtal tillsammans med sin 

närmaste chef angående bland annat medarbetarens utvecklingsplan. Enligt 

intervjupersonen utformas utvecklingsplanen i samband med utvecklingssamtalet i ett 

speciellt system som företaget använder sig av vid arbetet med kompetensutveckling. 

Vid första samtalet utformas utvecklingsplanen genom att se till vilka mål som ska 

uppfyllas under det kommande året samt medarbetarens karriärönskemål. 

 

Vid första utvecklingssamtalet görs även en gapanalys som innebär att företaget ser till 

vilken kunskapsnivå som medarbetaren bör ha i förhållande till sina arbetsuppgifter och 

den kunskap som medarbetaren faktiskt besitter. Skillnaden mellan kunskapsnivån som 

medarbetaren bör ha kontra den faktiska kunskapnivån blir här gapet i gapanalysen. På 

medarbetarens svagaste punkter behöver företaget göra en insats så att medarbetaren 

höjer sin kompetens. Målen för det kommande året, medarbetarens karriärönskemål och 

gapanalysen är det som tillsammans utgör medarbetarens utvecklingsplan. 

Utvecklingsplanen uppdateras vid andra utvecklingssamtalet. 

 

Först när utvecklingsplanen är gjord kan HR-avdelningen ta del av en rapport angående 

medarbetarnas utvecklingsplaner. Genom rapporten får HR-avdelningen vetskap om 

inom vilka områden det saknas kompetens. Om det visar sig att flera medarbetare 

saknar kompetens inom samma områden utformar HR-avdelningen en större 

kompetensutveckling. Företaget har även vissa återkommande kompetensutvecklingar 

som HR-avdelningen utformar oavsett vad medarbetarens närmaste chef tycker. Större 

kompetensutvecklingar kan ske till exempel vid en organisationsförändring. Ett 

exempel på en organisationsförändring är om företaget får ett nytt dataprogram och 

många behöver kunskap kring detta. Intervjupersonen kan se ett mönster i att det alltid 

finns medarbetare som behöver engelskutbildning, uppfräschning i dataprogram samt 

ledarskapsutbildning. Även om HR-avdelningen utformar de större 

kompetensutvecklingsinsatserna ligger oftast besluten kring dessa hos en ledningsgrupp.  

 

Intervjupersonen kan se en viss komplexitet i inventeringen av medarbetarnas 

kompetens då det kan vara svårt att avgöra när en medarbetare är tillräckligt kompetent 

eller inte. 

Planering och genomförande av kompetensutveckling 

I intervjun framgår det att största ansvaret för kompetensutveckling ligger hos den 

enskilda medarbetaren. Medarbetarna har även ett stort inflytande på sin egen 

kompetensutveckling. Intervjupersonen menar att även om medarbetarna har det största 

ansvaret för sin kompetensutveckling är det ändå chefen som tar det slutgiltiga beslutet. 

Chefen är ansvarig för varje avdelnings budget och eftersom utbildning kostar pengar är 

det chefen som tar det slutgiltiga beslutet. 

 

När det gemensamt beslutats vilken kompetens som medarbetaren behöver är det 

medarbetarens eget ansvar att leta upp en utbildning och presentera denna för chefen. 

Enligt intervjupersonen finns både chefen och HR-avdelningen som ett stöd för 

medarbetaren men det krävs att medarbetaren själv kommer och be om stödet för att få 

hjälp. Intervjupersonen poängterar vikten i att medarbetaren själv söker efter den bäst 
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lämpade kompetensutvecklingen. En medarbetare kan inte sitta och vänta på att en 

kompetensutveckling ska ske utan måste själv söka aktivt och driva processen. När 

medarbetaren anmäler sig till kursen, i systemet som företaget använder sig av, får 

denne några frågor som ska besvaras för att medarbetaren ska få söka kursen. Frågor 

som ska besvaras är vad medarbetaren förväntar sig att kursen ska ge samt vad 

medarbetaren förväntar sig ha för användningsområde efter avslutad kurs. Vid större 

kompetensutvecklingsinsatser tillfrågas inte den enskilda medarbetaren om vilken typ 

av kompetensutveckling denne vill ha.  

 

Tjänster inom företaget kräver överlag driftiga människor och det är människor med 

driv som företaget söker. Intervjupersonen menar att det är positivt med att 

medarbetarna själva får driva sin kompetensutveckling annars hade företaget fått ha 

flera heltidsanställda på HR- avdelningen som endast letar utbildning åt medarbetarna. 

Nackdelarna med att lägga över hela ansvaret på medarbetarna kan på grund av 

tidspress leda till att medarbetarna prioriterar sina arbetsuppgifter istället för sin egen 

kompetensutveckling. Intervjupersonen har även en känsla av att det sker en 

nedprioritering av att åka iväg på utbildningar. 

 

Företaget har ramavtal med vissa utbildningsföretag som de använder sig av. 

Ramavtalen finns för att kompetensutvecklingen ska gå i linje med företaget, det är 

viktigt att till exempel en ledarskapsutbildning är utformad efter hur företaget ser på en 

ledare. 

 

Om det inte finns en utbildning som passar medarbetaren kan det istället beslutas att 

medarbetaren ska ha en mentor. Genom att följa en mentor kan medarbetaren lära sig 

nya arbetsuppgifter som denne senare blir kapabel till att utföra själv. Mentorskap 

använder sig företaget av främst vid nyanställning.  Lagom till att en ny medarbetare 

ska börja sin anställning har chefen utsett en formell mentor. Mentorskapet kan även 

framstå mer informellt när en medarbetare får större förtroende för någon, någon denne 

trivs med och kan gå till och fråga om råd. 

 

En kompetensutveckling för medarbetarna varar oftast en till två dagar. Företaget har 

även kompetensutvecklingsprogram som kan pågå under en längre tid men antalet 

träffar kanske ändå bara är fem till sex tillfällen. Ett annat sätt att kompetensutveckla 

inom företaget är genom e-learning. Med e-learning menas att medarbetaren sitter vid 

datorn och utbildar sig när det passar under arbetsdagen. Antingen kan medarbetaren 

delta i en kort e-learningskurs som kanske endast är två timmar lång eller kan 

medarbetaren gå en längre kurs som pågår under ett år där de avsätter lite tid varje 

vecka. 

Utvärdering av kompetensutveckling 

Vid det andra utvecklingssamtalet mellan närmaste chef och medarbetare menar 

intervjupersonen att de följer upp utvecklingsplanen och ser om det är något som 

behöver ändras. Här kan det ske en utvärdering på om medarbetaren har lärt sig det som 

var tänkt. I samband med utvecklingssamtalet ser medarbetaren och chefen över det året 

som gått men här ser de mer till prestationen som helhet snarare än varje enskild 

kompetensutvecklingsinsats. 
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När en medarbetare har genomgått en kompetensutveckling sker det automatiskt en liten 

utvärdering. Vid externa kurser görs bara en utvärdering om medarbetarna varit nöjda 

med kursen eller inte. Om det är en större kompetensutveckling som företaget själva 

anordnar så görs det kanske en mer uttömmande utvärdering. Intervjupersonen menar 

att det ibland har gjorts utvärdering efter ett litet tag men att det oftast görs tätt inpå 

kursen. 

4.2 Enkätresultat 

4.2.1 Information om respondenterna 

Respondenterna består av nio män och en kvinna i åldrarna 35 år upp till 60 år. De har 

varierande yrkestitlar, bland annat titlar som ingenjör och olika sorters chefer. 

Respondenterna är medarbetare som är placerade på olika orter i Sverige. Samtliga 

respondenter har gymnasial utbildning och sju av dessa tio respondenter har även 

eftergymnasial utbildning. 

4.2.2 Lärande inom företaget 

Åtta av tio respondenter har besvarat frågan om vad kompetensutveckling innebär för 

den enskilda respondenten. Sju av dessa åtta anser att kompetensutveckling innebär en 

utveckling. Respondenterna berör både individuell utveckling och utveckling för 

företaget. Kunskap och kompetens är begrepp som genomsyrar respondenternas svar. 

 

En respondent anser att kompetensutveckling innebär att få arbeta med utmanande 

arbetsuppgifter samt att få delta i viss utbildning. Denna respondent anser sig alltid 

möta utmaningar i sitt arbete och har ofta utvecklande arbetsuppgifter. 

 

En av tio respondenter anser sig alltid ha utvecklande arbetsuppgifter. Åtta av 

respondenterna svarar att de ofta har utvecklande arbetsuppgifter, medan en respondent 

har valt att avstå från frågan. I frågan om respondenterna möter utmaningar i sitt arbete 

gör sex respondenter detta ofta medan tre respondenter alltid anser sig möta utmaningar 

i sitt arbete. Även vid denna fråga har en respondent valt att avstå. 

 

 
Figur 3 Vad respondenterna anser om sina arbetsuppgifter. 
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4.2.3 Företagets arbete med kompetensutveckling 

Inventering av kompetens och planering av kompetensutveckling 

Åtta respondenter anger att de har utvecklingssamtal två gånger per år. En respondent 

som har varit anställd en längre tid inom företaget är däremot endast på 

utvecklingssamtal en gång per år. En respondent har valt att inte besvara denna fråga i 

enkäten. 

 

I enkäten svarar fyra respondenter att de tillsammans med sin chef utformar sin 

utvecklingsplan två gånger per år. Lika många respondenter anger att utvecklingsplanen 

utformas en gång per år. En respondent som har utvecklingssamtal två gånger per år 

anger att utvecklingsplanen inte utformas varje år. 

 

Sju respondenter anser att en uppföljning av deras utvecklingsplan görs två gånger per 

år. En respondent anser att utvecklingsplanen följs upp en gång per år. Samma 

respondent som anger att utvecklingsplanen inte utformas varje år anser även att 

utvecklingsplanen inte följs upp varje år. 

 

I enkäten efterfrågas hur medveten medarbetaren är över sin egen utvecklingsplan. Här 

är det också en respondent som avstår från att svara på frågan. Samma respondent som 

inte utformar sin utvecklingsplan varje år anser att denne endast är lite medveten om sin 

egen utvecklingsplan. Sex respondenter anser sig väl medvetna om sin egen 

utvecklingsplan och två respondenter anser sig vara mycket väl medvetna om sin 

utvecklingsplan. 

 

 
Figur 4 Respondenternas medvetenhet om sin egen utvecklingsplan. 

Fyra respondenter anser sig alltid få påverka sin egen kompetensutveckling och fem 

respondenter känner att de ibland får påverka sin egen kompetensutveckling. Samma 

respondent som tidigare valt att inte besvara frågorna kring kompetensutveckling i 

allmänhet inom företaget väljer även att inte svara på denna fråga. 

Utvärdering av kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 

Fem respondenter anger att det har gjorts en utvärdering av kursens innehåll medan två 

anger att detta inte har gjorts. Tre respondenter anger att de inte vet om det har gjorts en 

utvärdering på kursens innehåll eller inte. 
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Som visas nedan i figur 5 anser sju respondenter att företaget inte har följt upp om 

kursdeltagarna haft användning av kunskaperna från kursen. En respondent anser att det 

har gjorts en uppföljning om kunskapsanvändningen medan två inte vet om det gjorts 

eller inte. Respondenten som anser att det har gjorts en uppföljning av 

kunskapsanvändningen anger att denna uppföljning har gjorts vid ett bokat 

utvecklingssamtal. En av respondenterna som anser att företaget inte följt upp 

användningen av kunskaperna från kursen svarar samtidigt att uppföljning gjorts genom 

ett spontant samtal med chefen. 

 

 
Figur 5 Uppföljning av kunskapsanvändningen från kursen. 

4.2.4 Kunskapsanvändningen från kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 

Samtliga respondenter känner att de hade behov av kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 

2010. Efter kursen anser sig sex stycken fortfarande vara i behov av mer kunskap inom 

området arbetsrätt och arbetsmiljö medan fyra respondenter anser sig inte vara i behov 

av mer kunskap. Några respondenter nämner exempel på vad inom området de behöver 

mer kunskap i. En respondent anser sig aldrig bli fullärd och denne anger även att det 

finns luckor i företagets nya kollektivavtal. En annan respondent anser att det kommer 

nya regler och uppdateringar vilket innebär att vissa avsnitt behöver återupptäckas. 

Detaljerad information kring företagets regler är något som en annan respondent är i 

behov av. Sju av respondenterna anser att förväntningarna på kursen motsvarades helt 

medan tre anser att deras förväntningar motsvarades delvis. 

 

Samtliga respondenter har fått någon form av kunskap från kursen. En respondent har 

fått ny kunskap och fem stycken har fått uppfräschning av tidigare kunskap. Fyra av 

respondenterna anser att de fått både ny kunskap och uppfräschning av tidigare 

kunskap. 
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Figur 6 Vilken kunskap kursen gav respondenterna. 
 

Samtliga respondenter förutom en har haft användning av kunskaperna från kursen i sitt 

arbete. Två av dessa respondenter har dagligen användning av kunskaperna medan sex 

stycken anser sig ofta använda sina kunskaper från kursen i sitt arbete. Däremot är det 

en respondent som anger att denne sällan har användning av sina kunskaper från kursen 

i sitt arbete. I frågan om respondenterna har haft användning av kunskaperna från 

kursen utanför sitt arbete anser en respondent att denne dagligen har användning av 

kunskaperna från kursen utanför sitt arbete. Fyra respondenter anser att de ofta har 

användning av kunskaperna utanför sitt arbete. Det är även fyra respondenter som sällan 

har användning av kunskaperna utanför sitt arbete medan en respondent anger att denne 

aldrig har det. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Kunskapsanvändningen från kursen. 

 

Fem respondenter svarar på den öppna frågan angående exempel på situationer där de 

använt sina kunskaper från kursen i arbetet. Områden där respondenterna har använt 

kunskaperna från kursen är bland annat vid arbetet med arbetsmiljöfrågor, diskussion 

om arbetstider, MBL och individförhandlingar. En respondent anger att ”Kursen var 

dock långt ifrån heltäckande då behovet av kunskap inom detta område är stort”. Fyra 

respondenter har valt att inte svara på denna fråga. Vid frågan om exempel på när 

respondenterna använt sina kunskaper från kursen utanför sitt arbete framgår bland 
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annat att kunskaperna från kursen bidragit till allmänbildning samt att kunskaperna även 

används vid råd till familj och vänner. 

 

Som tidigare nämnts har en respondent aldrig användning av kunskaperna från kursen i 

sitt arbete. Respondenten har däremot ofta användning av kunskaperna från kursen 

utanför arbetet och då genom att denne har fått en ökad förståelse för arbetspolitiken. 

Denna respondent anser även att kursen bidragit till att denne kan förklara för 

människor i sin närhet hur arbetsrätt och arbetsmiljö fungerar. Vid frågan om 

förväntningar inför kursen anger respondenten att förväntningarna på kursen 

motsvarades helt. Kursen gav respondenten både ny kunskap och uppfräschning av 

tidigare kunskap och respondenten känner inte behov av mer kunskap inom området.  

 

Respondenten som sällan har användning av sina kunskaper från kursen i sitt arbete 

anser sig aldrig har användning av kunskaperna utanför sitt arbete. Kursen gav 

respondenten uppfräschning av tidigare kunskap och denne anser sig inte vara i behov 

av mer kunskap inom området. Samtidigt anger respondenten att sina förväntningar på 

kursen motsvarades helt. 

 

En respondent fick ny kunskap från kursen och anser sig även vara i behov av mer 

kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Denna respondent har dagligen användning av 

sina nya kunskaper både i och utanför arbetet. Respondenten anger att ”det behövs alltid 

uppfräschning och utveckling. Frågor kommer upp efter hand som kan belysas på annat 

sätt. Speciellt arbetsrätt behöver påminnas ibland.” 

 

5. DISKUSSION 

Nedan följer en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen berör 

vad i undersökningen som kunde gjorts annorlunda.  I resultatdiskussionen analyseras 

resultatet.   

5.1 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att viss litteratur är äldre och kan ses som föråldrad. Efter att vi läst 

in oss på ämnet valdes ändå den äldre litteraturen att användas tillsammans med nyare 

litteratur då den fortfarande visade sig vara aktuell. 

 

Att undersökningen endast bestod av en intervju tror vi kan upplevas som en svaghet i 

undersökningen, dock menar vi ändå att intervjun gav oss det vi eftersökte. Intervjun 

var uttömmande och intervjupersonen gav oss en generell bild som innebar att vi kunde 

skapa oss en bild av företagets sätt att arbeta med kompetensutveckling. Hade vi kunnat 

intervjua fler medarbetare angående hur företaget arbetar med kompetensutveckling 

skulle vi kunnat jämföra deras uppfattningar och förmodligen kunnat styrka vårt resultat 

ännu mer.  

 

I efterhand anser vi att vi kunde varit tydligare i frågan till företaget kring exakt hur 

många medarbetare som deltagit i kompetensutvecklingen. Vid informationsmötet 

framgick deltagarantalet som enligt vår tolkning var ett exakt antal på 15 medarbetare. 

Senare framgick att intervjupersonen menade ett ungefärligt antal. Även om 

deltagarantalet var mindre än förväntat genomfördes enkätundersökningen på denna 
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kompetensutveckling eftersom den låg bättre i tiden än vårt andra alternativ. Valet låg 

mellan denna kompetensutveckling som genomfördes för drygt ett år sedan och en 

annan kompetensutveckling som genomfördes veckan innan enkäten skickades ut. Då vi 

främst var intresserade av kunskapsanvändningen från kompetensutvecklingen var det 

en förutsättning att den hade genomförts i god tid innan vår undersökning genomfördes. 

I efterhand kan vi se att det hade varit intressant att undersöka en till 

kompetensutveckling på företaget, då hade urvalet i undersökningen blivit större och vi 

hade eventuellt kunnat finna vissa samband. Eftersom vi ändå kunde använda oss av 

majoriteten av medarbetarna som deltog i kompetensutvecklingen ansåg vi att vi hade 

tillräcklig grund att undersöka den utvalda kompetensutvecklingen. 

 

En respondent valde att inte besvara avsnittet i enkäten som berör allmänna frågor kring 

kompetensutveckling inom företaget. Vi ställer oss frågande om respondenten upplevde 

avsnittet som känsligt. En tanke som uppstod var att respondenten kan sitta i en 

chefsposition där denne ska hålla i utvecklingssamtal med sina närmaste medarbetare. 

Kan det vara så att denne respondent inte uppfyller de förväntningar och krav som finns 

inom företaget kring arbetet med kompetensutveckling? En annan tanke är att 

respondenten ansåg att enkäten var lång och därför valde att prioritera 

bakgrundsfrågorna och det avsnittet som handlade om kursen Arbetsrätt och 

Arbetsmiljö 2010. En anledning till att de utvalda avsnitten besvarades kan vara att det i 

missivbrevet framgick att det var på grund av att de deltagit i kursen som de blev 

tillfrågade som respondent i undersökningen. 

 

I efterhand kan vi se att det hade varit intressant att fråga respondenterna angående 

informellt och formellt lärande. Vi hade tyckt att det varit intressant att få reda på hur 

medvetna medarbetarna är om begreppen informellt och formellt lärande samt vad det 

innebär för dem. Intervjupersonen informerade att de arbetar främst med lärande i 

arbetet och att medarbetarna är väl medvetna om detta. Det hade även varit intressant att 

få redan på vilken form av lärande medarbetarna anser att företaget arbetar mest med. 

5.2 Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnts är uppsatsens syfte att granska lärande i arbetslivet genom 

kompetensutveckling. Undersökningen fokuserar på att se huruvida ett företag arbetar 

med kompetensutveckling utifrån behovet som råder samt hur den nya kunskapen 

kommer till användning inom företaget. 

 

Resultatet visar att företagets fokus kring lärande ligger på lärande i arbetet, där 

medarbetarna lär i sitt dagliga arbete. Företaget arbetar aktivt med kompetensutveckling 

där medarbetarna själva har det största ansvaret för sin egen kompetensutveckling. Då 

intervjupersonen berättar att företaget säljer medarbetarnas kompetens snarare än 

färdiga produkter anser vi att det är viktigt att företaget arbetar aktivt med 

kompetensutveckling. Det som saknas i företagets kompetensutvecklingsarbete är 

utvärdering av medarbetarnas kunskapsanvändning från en kompetensutveckling. 

5.2.1 Lärande inom företaget 

Företaget arbetar med kompetensutveckling både genom informellt och formellt lärande 

men företaget arbetar främst med det informella lärandet. Li m.fl. (2009) styrker 

företagets fokus på det informella lärandet, då studier visar att informellt lärande är det 
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vanligaste sättet för en medarbetare att lära. Respondenternas svar visar att de har 

utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, vilket enligt Ellström (1996) och Nilsson 

(1996) tyder på att medarbetarna lär i sina arbetsuppgifter och därmed lär i arbetet. Vi 

tolkar Döös (2008) resonemang som att hon menar att en medarbetare alltid lär i 

utförandet av sina arbetsuppgifter eftersom medarbetaren då skaffar sig erfarenheter. Vi 

ifrågasätter om en medarbetare verkligen lär om denna dagligen utför samma 

arbetsuppgifter. Enligt oss måste arbetsuppgiften vara en utmaning för medarbetaren för 

att det ska ske en utveckling och därmed en erfarenhet som leder till lärande. 

 

Intervjupersonen tror att alla medarbetare är medvetna om att lära i arbetet är en form av 

kompetensutveckling. Detta styrks av en respondent medan resterande anser att 

kompetensutveckling innebär en utveckling för både medarbetarna och för företaget. 

Om denna utveckling sker genom informellt eller formellt lärande framgår inte i 

respondenternas svar. Företaget menar att medarbetarna lär sig genom att arbeta med 

mer erfarna medarbetare. Som Ellström (2010) skriver är det en bra strategi att lära av 

andra, detta i kombination med att lära på jobbet främjar lärande på arbetsplatsen. 

 

Lindmark och Önneviks (2006) beskrivning av Keens hand är enligt oss en bra 

beskrivning av medarbetares förmåga att utföra en arbetsuppgift. Vår tolkning är att en 

medarbetares kompetens kan öka genom att utveckla en eller flera delar av 

kompetenshanden. Vilken eller vilka delar av kompetenshanden som bör utvecklas hos 

den enskilda medarbetaren är enligt oss det som bestämmer vilken typ av 

kompetensutveckling som denne behöver. Här kan det visas om en medarbetare till 

exempel bör få en mentor eller om medarbetaren bör genomgå en extern kurs. Eftersom 

företaget bland annat arbetar med externa kurser och mentorskap kan det enligt oss leda 

till att medarbetarnas kontakter och nätverk vidgas. Att respondenterna anser att de har 

utvecklande och utmanande arbetsuppgifter menar vi leder att medarbetarna skaffar sig 

nya erfarenheter och färdigheter så att de kan lösa sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. 

Eftersom företaget arbetar aktivt med kompetensutveckling bidrar företaget med 

kunskaper till sina medarbetare. 

 

I Kocks (2010) beskrivning av reproduktivt lärande och utvecklingsinriktat lärande 

framgår det att lärande kan ske på två olika sätt. I företagets kursbeskrivning framgår 

det inte vilken typ av lärande kursen innehöll dock skulle kursen ge grundläggande 

kunskaper i praktisk arbetsrätt. Anmärkningsvärt är att endast en respondent fick enbart 

ny kunskap. Eftersom grundläggande kunskaper för oss innebär att deltagare inte 

behöver några förkunskaper inom ämnet borde fler deltagare tilldelats enbart ny 

kunskap genom kursen. Dock anser vi att en grundläggande kurs även kan syfta till 

uppfräschning av tidigare kunskaper. Vi ställer oss ändå frågande till om kursen höll rätt 

nivå med tanke på deltagarnas tidigare kunskapsnivå. I kursbeskrivningen framgår det 

inte om kursen har till syfte att ge ny kunskap eller uppfräschning av tidigare kunskap. 

5.2.2 Företagets arbete med kompetensutveckling 

Inventering av kompetens, planering och genomförande av kompetensutveckling 

Lundmarks (1998) kompetensanalys samt Lindmark och Önneviks (2006) 

nulägesanalys kan enligt oss jämföras med företagets gapanalys. Genom 

utvecklingssamtal inventerar företaget kompetensen som finns hos medarbetarna med 

hjälp av en gapanalys. Vår tolkning är att företaget arbetar med kompetensutveckling 
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utifrån ett humanistiskt perspektiv då de likt Lundmarks (1998) beskrivning arbetar 

utifrån medarbetares behov av kompetensutveckling. 

 

Lindmark och Önnevik (2006) påtalar vikten i att dokumentera materialet från en 

inventering så att detta kan användas vid framtida kompetensutvecklingar. Företagets 

HR-avdelning använder sig av medarbetarnas utvecklingsplaner för att inventera vilken 

kunskap som överlag saknas i företaget. Inventering av kunskap är enligt Forslunds 

(2009) en av HR-avdelningens arbetsuppgifter. 

 

Utvecklingssamtal anordnar företaget så som Lindmark och Önnevik (2006) beskriver 

det, att det ska ske genom ett möte mellan chef och medarbetare. Det finns även likheter 

mellan företagets syn på utvecklingssamtal och Lindmark och Önneviks (2006) syn där 

samtalen ska utgå ifrån medarbetaren. Majoriteten av respondenterna bekräftar 

intervjupersonens information om att utvecklingssamtalen äger rum två gånger per år. 

Tillskillnad från antalet utvecklingssamtal går åsikterna mellan respondenterna isär 

angående hur ofta utvecklingsplanen utformas. I intervjun framgår att utvecklingsplanen 

utformas vid första utvecklingssamtalet och följs upp vid andra utvecklingssamtalet. 

Vår tolkning av detta resultat är att det endast första anställningsåret blir tydligt för 

medarbetaren att det första utvecklingssamtalet är till för att utforma utvecklingsplanen 

och det andra samtalet blir en uppföljning. Om en medarbetare varit anställd en längre 

tid menar vi att samtliga samtal kan upplevas som påbyggnad av utvecklingsplanen och 

därför kan det vara svårt för respondenterna att skilja på vad som är utformning och 

uppföljning. Anmärkningsvärt är att majoriteten av respondenterna anger att deras 

utvecklingsplan följs upp två gånger per år. Kan det vara så att vissa chefer följer upp 

utvecklingsplanen mer informellt genom spontana samtal under årets gång eller är det så 

att medarbetarna har svårt att skilja på vad som är uppföljning respektive utformning? 

 

Kock (2010) beskriver medarbetares delaktighet som en viktig faktor för lärande på 

arbetsplatsen. Eftersom företaget via utvecklingssamtalet arbetar med medarbetarnas 

utvecklingsplan anser intervjupersonen att medarbetarna har ett stort inflytande på sin 

egen kompetensutveckling. Intressant är att hela fem respondenter anser att de endast 

får påverka sin kompetensutveckling ibland. Det kan enligt oss vara så att dessa 

respondenter oftast deltagit i kompetensutvecklingsinsatser som anordnats genom HR-

avdelningen och därför kan det bidra till att respondenterna känner att de endast får 

påverka sin kompetensutveckling ibland. 

 

Intervjupersonen menar att det är medarbetarna själva som får söka kurser aktivt och 

driva sin egen kompetensutveckling. Som intervjupersonen själv sa kan tidsbrist hos 

medarbetarna påverka om de kommer söka en kurs eller inte. Vi anser även att det kan 

finnas andra faktorer som påverkar att medarbetaren inte driver på sin 

kompetensutveckling. En faktor som kan ha stor betydelse enligt oss är stolthet, en 

medarbetare kan känna obehag i att påpeka sina egna brister inför sin närmaste chef. 

Intervjupersonen poängterar att stöd från chef och HR-avdelningen finns om 

medarbetaren ber om hjälpen. Stöd från ledningen är något som Ellström och Ekholm 

(2004) samt Kock (2004) menar främjar arbetet med kompetensutveckling. Kan det vara 

så att vissa medarbetare har svårt att be om hjälp och att detta i sin tur leder till att 

medarbetarens kompetensutveckling stannar upp? 
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Intervjupersonen berättar att företaget använder sig av ett specifikt system vid arbetet 

med kompetensutveckling. Majoriteten av respondenterna anser sig vara antingen väl 

medvetna eller mycket väl medvetna om sin egen utvecklingsplan. Detta resultat visar 

enligt oss att ett sådant system för kompetensutveckling är bra för företag att använda 

sig av för att hålla medarbetarna medvetna om sin egen kompetensutveckling. 

 

Likväl som att Lindmark och Önnevik (2006) poängterar vikten i att dokumentera 

materialet från en inventering menar de även att materialet bör finnas tillgängligt för 

alla i företaget. Vi anser att det är bra att HR-avdelningen i företaget kan ta del av 

samtliga utvecklingsplaner och på så sätt se inom vilka områden det behövs genomföra 

en större kompetensutvecklingsinsats. Våra erfarenheter säger att det är de som arbetar 

på HR-avdelningen som har mest kunskap inom kompetensutvecklingsarbetet och 

därför är det bra att de kan ta del av samtliga utvecklingsplaner för att kunna planera 

och genomföra mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser inom företaget. 

 

Som Lundmark (1998) påpekar är det bra att ha en välutvecklad strategi i sitt arbete 

med kompetensutveckling. Genom att det största ansvaret läggs på den enskilda 

medarbetaren kan vi se att företaget har en välutvecklad strategi där medarbetarna får 

driva sin egen kompetensutveckling. Vi tror att denna strategi gör att medarbetarna får 

behålla det driv som företaget enligt intervjupersonen söker. Att företaget sätter upp 

karriärönskemål med medarbetarna kan enligt oss bidra till att drivet hos medarbetarna 

hålls uppe så att de vill fortsätta utvecklas inom företaget. Då HR-avdelningen kopplas 

in när det finns ett stort behov av en viss kompetens ser vi även här en välutvecklad 

strategi för kompetensutvecklingsarbetet. 

 

Ismaili och Sterner (2011) tog i sin uppsats upp tidsomfattningen av en 

kompetensutveckling. Företagets sätt att arbeta med e-learning är något som stämmer 

överens med Ismaili och Sterners (2011) tankar om kompetensutveckling. Att arbeta 

med e-learning kan enligt intervjupersonen innebära att en medarbetare går en längre 

kurs där de avsätter tid varje vecka för utbildning. Vår tolkning är att när en 

medarbetare utbildas genom e-learning får de under utbildningens gång tillämpa de nya 

kunskaperna i arbetsuppgifterna, detta anser vi likt Ismaili och Sterner (2011) ger ett 

hållbart resultat från kompetensutvecklingen vilket gynnar företaget. Med detta i åtanke 

kan vi se brister i att intervjupersonen säger att de flesta kompetensutvecklingsinsatser 

inom företaget endast pågår en till två dagar. I dessa kortare 

kompetensutvecklingsinsater anser vi att det är viktigt att kunskaperna från 

kompetensutvecklingen leder till omgående kunskapsanvändning annars kan det leda till 

att den nya kunskapen glöms bort och går förlorad. En nackdel med e-learning kan 

enligt oss vara att diskussioner med andra medarbetare uteblir. Genom diskussioner 

med andra ökar möjligheten till utveckling av kunskap och nya erfarenheter. 

Kompetensutveckling kräver enligt oss en viss ansträngning från medarbetaren och om 

kompetensutvecklingen utförs då den hinns med kan lärandet påverkas negativt. En 

anledning till att kompetensutvecklingen kan påverkas negativt kan vara då lärandet 

sker utan någon vidare eftertanke då lärandetillfället stressas igenom. 

 

Trots vår tidigare tolkning om att företaget arbetar med kompetensutveckling utefter det 

humanistiska perspektivet kan vi även se influenser från det institutionella perspektivet. 

Då intervjupersonen menar att företaget arbetar med kompetensutveckling för att 

bibehålla konkurrenskraften kan vi se en viss likhet med Ellströms (2010) beskrivning 
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av det institutionella perspektivet, vilket innebär att företaget anpassar sig till 

omvärlden. 

Utvärdering av kompetensutveckling 

Intervjupersonen berättar att företaget oftast gör utvärdering i direkt anslutning till 

avslutad kurs. När en utvärdering sker direkt efter en avslutad kurs tyder det på enligt 

Lundmark (1992) att utvärderingen genomförs på strukturen och innehållet i kursen. 

Företagets arbete med utvärdering styrker Ismaili och Sterners (2011) forskning om att 

företag oftast utvärderar innehållet av en kurs snarare än kunskapsanvändningen. 

Intressant är att vi kan se att respondenterna är oense om en utvärdering av innehållet i 

kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 har gjorts. 

 

Intervjupersonen menar att uppföljningen av utvecklingsplanen kan ses som en 

utvärdering, dock menar hon att denna uppföljning snarare görs för att få en helhetsbild 

över årets prestation. Utifrån hennes svar kan vi se en risk med företagets utvärdering av 

utvecklingsplanen. Trots att helhetsbilden ser bra ut kan företaget enligt oss inte få fram 

vad varje enskild kompetensutvecklingsinsats gav den enskilda medarbetaren. Risken 

med detta kan vara att företaget gjort vissa kompetensutvecklingsinsatser i onödan om 

det inte gett medarbetaren varken ny kunskap eller uppfräschning av tidigare kunskaper 

som kan användas i arbetet. Enligt Lundmark (1992) ska en utvärdering leda till 

förståelse för resultat och eventuella effekter från kompetensutvecklingsinsatser. Genom 

företagets arbete med utvärdering anser vi att de missar en viktig del i utvärderingen då 

de inte får reda på resultaten och eventuella effekter. 

 

Kylén (2008) menar att det finns tre olika utvärderingssätt att använda sig av. Efter 

denna undersökning kan vi inte uttala oss om företaget använder sig av en normativ 

utvärdering vid kompetensutveckling. Vi kan däremot se att företaget till viss del 

använder sig av en summativ utvärdering då de i anslutning till en avslutad kurs oftast 

genomför en utvärdering på innehållet och därmed vad som har gjorts i kursen. Vi anser 

att företaget bör utvärdera effekterna från en kompetensutvecklingsinsats samt se till 

vad som behövs förbättras, detta för att utvärderingen ska ge företaget viktig 

information till framtida kompetensutvecklingar. Endast en respondent menar att deras 

kunskapsanvändning från Kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 har följts upp av 

företaget. Därför har vi svårt att se att en formativ utvärdering har genomförts på denna 

kurs. Enligt oss bör en kompetensutveckling utvärderas genom en kombination av 

normativ, summativ och formativ utvärdering. Det är viktigt att företag vid utvärdering 

ser till vad målet med kompetensutvecklingen var, vad som gjorts samt följa upp vilken 

kunskapsanvändning som medarbetarna fick. Denna kombination vid utvärdering anser 

vi behövs för att utvärderingen ska ge en heltäckande bild av kompetensutvecklingen. 

Vi anser att medarbetarnas utvecklingsplan utvärderas på ett formativt sätt då företaget 

följer upp utvecklingsplanen och se vad som behövs förändras samt sätter upp 

medarbetarnas framtida kompetensutvecklingsplaner. 

 

Vi anser att det under intervjun framkommer brister i företagets sätt att utvärdera 

kunskapsanvändningen från kompetensutvecklingsinsatser, då intervjupersonen aldrig 

kan ge en tydlig bild över hur de går tillväga vid utvärdering. 



 

 

 
31 

5.2.3 Kunskapsanvändningen från kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 

Syftet med denna undersökning var bland annat att se huruvida ett företag arbetar med 

kompetensutveckling utifrån behovet som råder samt hur den nya kunskapen kommer 

till användning inom företaget. Med tanke på att kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 

2010 genomfördes för drygt ett år sedan kunde vi granska om medarbetarna haft 

användning av kunskapen från kompetensutvecklingen. 

 

Enligt oss beskriver Lundmark (1998) lärandeprocessen från kompetensutvecklingens 

start till kunskapsanvändningen på ett bra sätt. Eftersom att respondenterna genomförde 

kursen för snart ett år sedan ska de enligt oss haft möjlighet att både få använda sina 

kunskaper från kursen och genom användningen även haft möjlighet att utveckla dessa 

kunskaper ännu mer. Eftersom nio respondenter har fått användning av kunskaperna 

från kursen i sitt arbete tolkar vi detta som en lyckad kompetensutvecklingsinsats. 

Genom att medarbetarna har fått kunskapsanvändning tolkar vi det som att Ellströms 

(2005) ena effektnivå, där medarbetaren blivit bättre på att utföra vissa arbetsuppgifter, 

har uppnåtts. Vår tolkning grundar sig på att om en medarbetare får användning av sina 

kunskaper från kursen i sina arbetsuppgifter leder det till att denne skaffar sig nya 

erfarenheter som efter ett tag leder till kunskapsutveckling. Denna kunskapsutveckling 

leder enligt oss därmed till att medarbetaren kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre 

sätt. Fem respondenter fick ny kunskap från kursen vilket tyder på att företaget har 

uppnått en annan av de effektnivåer som Ellström (2005) tar upp. Denna effektnivå har 

endast uppnåtts på de fem respondenter som fick ny kunskap från kursen. 

 

Samtliga respondenter kände att de hade behov av kursen. Anmärkningsvärt är dock att 

respondenten som aldrig haft användning av kunskapen från kursen i sitt arbete ofta har 

användning av kunskaperna utanför sitt arbete. Samtidigt som respondenten hade behov 

av kunskap inom området känner denne efter avslutad kurs inget behov av mer kunskap. 

Vi ställer oss frågande till om denna respondent behövde genomföra kursen då det 

endast gett denne kunskapsanvändning på individnivå, vilket endast leder till personlig 

vinning. Här ser vi ett tydligt exempel på en kompetensutvecklingsinsats som inte gett 

kunskapsanvändning på organisationsnivå och därmed inte genererat någonting tillbaka 

till företaget. Dessa resurser så som tid och pengar skulle enligt oss istället lagts på en 

kurs där respondenten kan få användning av kunskaperna i arbetet. Byström (2010) 

styrker problemet med att en kompetensutveckling endast leder till personlig vinning 

och inte någon vinning för företaget. Problematiken i kunskapsanvändningen från 

kursen visas ytterligare genom den respondent som anger att denne sällan haft 

användning av kunskaperna från kursen i sitt arbete. Det är endast om 

kompetensutvecklingen leder till förbättrade prestationer på organisationsnivå som 

Ellströms (2005) sista effektnivå har uppnåtts. Majoriteten av respondenterna har haft 

användning av kunskaperna från kursen på ett eller annat sätt i sitt arbete vilket vi anser 

tyder på att företaget i det stora hela arbetar med kompetensutveckling utifrån behovet 

som råder inom företaget. 

 

I enkäten framgår att sex respondenter anser sig vara i behov av mer kunskap inom 

området medan fyra anser att de inte behöver mer kunskap. Vi tror att då företaget inte 

utvärderar kunskapsanvändningen från kursen kan det vara ett problem för företaget att 

synliggöra vilket behov av mer kunskap som finns inom området. Eftersom denna kurs 

var en större kompetensutveckling som anordnades av HR-avdelningen kan det uppstå 

ett problem om det inte görs en utvärdering som visar vilket behov som återstår efter 
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kursen. Risken finns att om inte en utvärdering genomförs kan dessa fyra respondenter 

som anser att de inte är i behov av mer kunskap inom området skickas på ytterligare en 

liknande kurs. Vi har dock i åtanke att HR-avdelningen förmodligen besitter mer 

kunskap inom kompetensutveckling och att även om en medarbetare inte anser sig vara 

i behov av mer kunskap kan medarbetarna ändå behöva denna kunskap för företagets 

skull. Då arbetsrätt enligt oss är ett ämne som ständigt förändras med nya lagar som 

tillkommer och förändringar av befintliga lagar, borde medarbetare som har 

arbetsuppgifter kopplade till arbetsrätt alltid känna behov av mer kunskap. En 

respondent styrker vårt resonemang då denne anger att det alltid behövs uppfräschning 

inom arbetsrätt. Lundmark (1998) menar att en beskrivning av en kurs kan vara bra för 

kursdeltagarna. Vi menar att det är viktigt att om företaget anser att medarbetarna 

behöver mer kunskap inom ett område är det viktigt att syftet med kursen framgår 

tydligt och att medarbetarna får reda på varför de ska genomföra 

kompetensutvecklingen. När medarbetare får reda på syftet med kursen bör detta enligt 

oss öka deras förståelse till varför de är i behov av kursen. 

 

Likt Lundmark (1998) anser vi att om en kompetensutveckling ska ge resultat är det 

viktigt att kunskaperna från en kompetensutveckling leder till kunskapsanvändning i 

arbetet. Som Granberg (2008) nämner överlever inte företag om de inte går med vinst. 

Med detta i åtanke menar vi att det är viktigt att företag tar vara på sina resurser och 

prioritera dessa resurser rätt så att företaget gynnas. 

5.3 Slutsats 

Undersökningen visar att företaget arbetar med informellt och formellt lärande. Det 

framgår även att företaget arbetar på ett sätt som främjar lärande i arbetet bland annat 

genom att medarbetarna har utvecklande och utmanade arbetsuppgifter. 

 

När det kommer till kompetensutvecklingsarbetet visar undersökningen att företaget har 

ett välutvecklat arbetssätt. Företaget inventerar sina medarbetares kompetens 

välstrukturerat genom en utvecklingsplan. Både bakgrunden och resultatet i 

undersökningen tyder på att ett företag med fördel kan arbeta med någon form av 

kompetensanalys där det tydligt framgår vilken kompetens som finns, behövs och 

saknas hos medarbetarna inom ett företag. 

 

I undersökningen framgår det tydligt att medarbetarna är ansvariga för sin egen 

kompetensutveckling. Hur mycket ansvar kan ett företag lägga på den enskilda 

medarbetaren utan att kompetensutvecklingen påverkas negativt? En risk med att lägga 

det största ansvaret hos den enskilda medarbetaren kan vara som intervjupersonen sa att 

kompetensutvecklingen nedprioriteras och att medarbetarnas utveckling stannar upp, 

vilket enligt oss på sikt kan leda till att även företaget slutar utvecklas. 

 

Huvudsyftet med en kompetensutveckling är enligt oss att företaget ska gynnas. En 

kompetensutveckling kostar både tid och pengar för företaget och det bör därför vara en 

självklarhet för företaget att få nyttja medarbetarnas kompetens från en 

kompetensutveckling i form av kunskapsanvändning. 

 

Undersökningen visar att det i arbetet med kompetensutveckling är viktigt att företag 

kompetensutvecklar utifrån behovet som råder. Då detta företag inte utvärderar 

kunskapsanvändningen från en kurs kan det finnas en risk att företaget aldrig får reda på 
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om medarbetarna har använt kunskaperna från kursen i sitt arbete. Om företaget hade 

utvärderat kunskapsanvändningen anser vi att utvärderingen hade kunnat användas till 

att utveckla nuvarande kompetensutvecklingar och ligga till grund för framtida 

kompetensutvecklingar. Vi anser att om kunskaperna aldrig används i arbetet har 

kompetensutvecklingen varit onödig för företaget. Kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 

2010 har visat sig vara en lyckad och meningsfull kompetensutveckling för företaget då 

majoriteten av respondenterna haft någon form av kunskapsanvändning från kursen i sitt 

arbete. Det stämmer överens med vår bild av begreppet kompetensutveckling då vi 

menar att en kompetensutveckling ska leda till en utveckling av medarbetarnas 

kompetens som senare används i arbetet. Vi anser att en lyckad kompetensutveckling 

som skett utifrån behovet som råder leder till förbättrade prestationer på 

organisationsnivå. 

 

Som svar på uppsatsens titel om kompetensutveckling kan leda till överflödig kunskap 

är svaret från oss ja, detta om kompetensutvecklingen inte sker utifrån behovet som 

råder och att det då inte leder till kunskapsanvändning inom företaget. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under undersökningens gång har det uppkommit frågor som kan användas till framtida 

forskning. Då kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 är en grundläggande kurs i 

praktisk arbetsrätt vore det intressant att se vilka effekter en fortsättningskurs skulle 

innebära för företaget. Hur inventerar och planerar ett företag inför en 

kompetensutveckling som är en fortsättningskurs? 

 

Som fortsatt forskning vore det även intressant att undersöka vilka sociala effekter som 

en kompetensutveckling kan bidra med samt hur dessa effekter kan komma att påverka 

medarbetarna och företaget. 
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I 

BILAGOR 
  



 

 

 
II 

Bilaga 1 

 

 

 

Information inför undersökning  

Denna undersökning utgör underlag för en rapport som vi har för avsikt att skriva i 

kursen Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III (30 

högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Rapporten kommer att handla om 

kompetensutveckling. Syftet är att med hjälp av en intervju och enkät undersöka en 

organisation och dess kompetensutveckling.     

Anledningen till att du tillfrågas som uppgiftslämnare är att du antingen har en 

ansvarande roll av kompetensutvecklingen eller att du som medarbetare får ta del av 

den. Att delta i undersökningen är frivilligt. Du kan självklart välja att låta bli att svara 

på frågor, och du kan avbryta din medverkan när som helst utan närmare förklaring. Din 

integritet i studien skyddas genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Informationen du lämnar kommer att avidentifieras innan delar av den 

publiceras i rapporten, vilket innebär att uppgifter som till exempel ålder, bostadsort 

eller andra fakta kan ändras för att undvika identifiering. I rapporten kommer inte 

företagets namn att redovisas. Dock är det viktigt att vara medveten om att det inte går 

att garantera total anonymitet. Det kan tänkas att någon känner igen, eller tror sig känna 

igen, en viss person.   

Rapporten beräknas vara klar i januari 2012.   

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, se 

kontaktuppgifter nedan.  

  

Med vänliga hälsningar  

……………….    ……………….    ……………….  

Johanna Claar    Maria Svensson    Isabell Thorman  

070-54 45 687    070-76 63 724    070-34 19 033  

 

 

Handledare: 

Henrik Nilsson 

Doktorand/PhD Student 

Linneuniversitetet, Växjö 

Institutionen för Pedagogik, Psykologi och Idrottsvetenskap 

Telefon 0470-76 75 31  

Mobil 0722-66 65 86 

henrik.nilsson@lnu.se 

  



 

 

 
III 

Bilaga 2 

Intervjuguide med ansvarig för kompetensutveckling  

på den specifika organisationen 

 

Denna intervjuguide handlar om kompetensutveckling och kompetensinsatser. Med 

kompetensutveckling menar vi hur företag arbetar med att kompetensutveckla sin 

personal. Kompetensinsats innebär den specifika insatsen som genererar ny kompetens 

till medarbetare. Dessa kan innebära både formella och icke formella insatser. 

 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv? (till exempel anställningstid, utbildning, 

ålder etc.) 

 

 

2. Kan du berätta lite om företaget? (till exempel hur länge det har funnits, 

yrkesgrupp/er, antal anställda, storlek på HR - avdelningen etc.) 

 

 

3. Vad innebär ordet kompetensutveckling för er? 

 

 

4. Varför arbetar ni med kompetensutveckling? Vad är ert syfte? 

 

 

 

5. Vem är ansvarig för kompetensutvecklingen på ert företag? 

 

 

6. Görs det någon inventering av vilken kompetens som redan finns hos 

medarbetarna och i så fall hur går denna inventering till? 

 

6.a Kan du se någon svårighet i att inventera den befintliga kompetensen 

inom företaget? 

 

 

7. Hur kommer ni fram till vilken kompetens som det finns behov av? 

 

 

8. Vilket inflytande har den enskilda medarbetaren på sin egen 

kompetensutveckling? 

 

 

9. Vem tar det slutgiltiga beslutet om vilken kompetensinsats som företaget 

har behov av? 

 



 

 

 
IV 

 

10.  Hur ser er planering ut inför en kommande kompetensinsats? 

 

 

11.  Vilka är delaktiga i planeringen av en kommande kompetensinsats? 

 

 

12.  Vilka former av kompetensinsatser använder ni er av? (formella och icke 

formella insatser) 

 

12.a Vilken typ av kompetensinsats använder ni er av främst? 

 

13.  Vilken tidsomfattning brukar kompetensinsatserna ha?  

 

 

14.  Hur arbetar ni för att medarbetaren ska kunna tillämpa sin nya 

kompetens i det dagliga arbetet? 

 

 

15.  Genomförs det någon form av utvärdering av kompetensinsatserna och i så 

fall hur går denna utvärdering till? 

 

 

16.  Görs det uppföljning på alla kompetensinsatser och i så fall hur går dessa 

uppföljningar till? 

 

 

17.  Är det något du vill lägga till när det gäller den specifika 

kompetensinsatsen som vi ska undersöka? 

 

 

  



 

 

 
V 

Bilaga 3 

 

Missivbrev 

Denna undersökning utgör underlag för en rapport som vi har för avsikt att skriva i 

kursen Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III (30 

högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

  

Rapporten kommer att handla om kompetensutveckling. Anledningen till att du 

tillfrågas som uppgiftslämnare är att du har deltagit i kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 

2010. Syftet är att med intervjuer och enkäter undersöka organisationens 

kompetensutveckling.  

 

Att delta i undersökningen är frivilligt. Du kan självklart välja att låta bli att svara på 

frågor, och du kan avbryta din medverkan när som helst utan närmare förklaring. Din 

integritet i studien skyddas genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Informationen du lämnar kommer att avidentifieras innan delar av den 

publiceras i rapporten, vilket innebär att uppgifter som till exempel ålder, yrkestitel eller 

andra fakta kan ändras för att undvika identifiering. I rapporten kommer varken 

företagets namn eller din mailadress att redovisas. Din mailadress kommer inte lämnas 

vidare och efter att undersökningen är avslutad kommer den raderas. Dock är det viktigt 

att vara medveten om att det inte går att garantera total anonymitet. Det kan tänkas att 

någon känner igen, eller tror sig känna igen, en viss person. 

  

Rapporten beräknas vara klar i januari 2012.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, se 

kontaktuppgifter nedan.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Johanna Claar 

070-54 45 687  

 

Maria Svensson  

070-76 63 724  

 

Isabell Thorman  

070-34 19 033  

 

Handledare:  

Henrik Nilsson  

Doktorand/PhD Student 

Linneuniversitetet, Växjö 

Institutionen för Pedagogik, Psykologi och Idrottsvetenskap 

Telefon 0470-76 75 31  

Mobil 0722-66 65 86 

henrik.nilsson@lnu.se 

mailto:henrik.nilsson@lnu.se


 

 

 
VI 

Bilaga 4 

 

1 Bakgrundsfrågor 

 
1.1 Födelseår? (ÅÅÅÅ)  

 

 
 

1.2 Kön?  

 

Man 

Kvinna 

 
1.3 Hur länge har du varit anställd på företaget? (var vänlig skriv i veckor, månader eller år) 

  

 
 

1.4 Har du gymnasial utbildning eller liknande?  

 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

1.5 Har du någon eftergymnasial utbildning? (till exempel högskoleutbildning eller universitetsutbildning 
etc)  

 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

1.6 Vilken yrkestitel har du inom företaget? (till exempel ingenjör etc)  
 

 

  



 

 

 
VII 

2 Kompetensutveckling 
 

2.1 Vad innebär kompetensutveckling för dig?  
  

 
 

 
 

 
 

2.2 Känner du att du får påverka din egen kompetensutveckling?  
 

Alltid 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 
 

2.3 Hur ofta har ni utvecklingssamtal?  

 

Färre än 1 gång/år 

1 gång/år 

2 gånger/år 

3 gånger/år 

Oftare än 3 gånger/år 
 

2.4 Hur medveten är du om din egen utvecklingsplan?  
 

Inte alls 
medveten 

Lite 
medveten 

Väl 
medveten 

Mycket väl 
medveten 

    

    

2.5 Hur ofta utformar du tillsammans med din chef en ny utvecklingsplan för dig?  
 

Färre än 1 gång/år 

1 gång/år 

2 gånger/år 

3 gånger/år 

Oftare än 3 gånger/år 

  



 

 

 
VIII 

 
 

2.6 Hur ofta följs din utvecklingsplan upp?  
 

Färre än 1 gång/år 

1 gång/år 

2 gånger/år 

3 gånger/år 

Oftare än 3 gånger/år 
 

2.7 Anser du att dina arbetsuppgifter är utvecklande för dig?  
 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 
 

2.8 Möter du utmaningar i ditt arbete?  
 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 

  



 

 

 
IX 

3 Kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 

Följande frågor berör endast kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010 

 

3.1 Kände du att du hade behov av kursen Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2010?  

 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

3.2 Hur motsvarade kursen dina förväntningar?  
 

Inte alls Delvis Helt 

   

   

3.3 Vad av följande gav kursen dig?  
 

Ny kunskap 

Uppfräschning av tidigare kunskap 

Båda alternativen 

Inget av alternativen 
 

3.4 Har det gjorts en utvärdering av kursens innehåll?  
 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 
3.5 Hur ofta har du haft användning av dina kunskaper från kursen utanför ditt arbete?  

 

Dagligen 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 
 

3.6 Om du haft användning av dina kunskaper från kursen utanför ditt arbete, ge exempel på en eller flera 
sådana situationer.  
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3.7 Hur ofta har du haft användning av kunskaperna från kursen i ditt arbete?  
 

Dagligen  

Ofta 

Sällan 

Aldrig 
 

3.8 Om du haft användning av dina kunskaper från kursen på arbetsplatsen, ge exempel på en eller flera 

sådana situationer.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.9 Känner du att du är i behov av mer kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljö?  
 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

3.10  Om ja på föregående fråga, ge exempel på vad inom området Arbetsrätt och Arbetsmiljö som du 

behöver mer kunskap i.  

 

 

 

 

 

 

3.11  Har företaget följt upp om du haft användning av dina kunskaper från kursen?  

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

  



 

 

 
XI 

 
3.12  Om ja på föregående fråga. Hur gick denna uppföljning i huvudsak till?  

 

Vid ett bokat utvecklingssamtal 

Skriftlig utvärdering med fokus på användningen av kunskaperna från kursen 

Spontant samtal med chefen 

Annat uppföljningssätt...(förklara i rutan nedanför) 
 

 
 

 

 

Tack för din medverkan 

 


