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Förord 
Vilken resa detta har varit. 

Stigen har kantats av motgångar; uppförsbackarna verkade aldrig ta slut. Nu är jag vid denna 

vägs ände, och jag känner äntligen ett lugn. 

Jag ser en väg framför mig där solen skiner starkt och varmt! 

 

Tack Företaget och Du på Företaget som ordnade allt! 

Tack Ni på Företaget som tog Er tiden att svara på mina frågor och tack för att Ni ställde upp! 

Tack till min handledare för Ditt stöd och goda råd! 

Tack mina Vänner! Ni vet vilka Ni är!  

Jag vill till sista tacka min familj och framför allt min underbara lilla ängel Gabriel som får solen 

att skina även den regnigaste av dagar! 

 

Till dig mamma, du skulle ha varit stolt. Du finns alltid hos mig - borta men aldrig glömd. 

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för och kunskapen om värdet av personliga egenskaper 

som en del av det mångfacetterade kompetensbegreppet, erfarenhet och utbildning är andra 

begrepp som har studerats i relation till dessa. Dessa begrepp är alla interrelaterade och skapar en 

persons unika sammansättning vilket blir allt viktigare när samhället utvecklas mot en 

kunskapsbaserad ekonomi med humankapitalet i centrum. Den svenska befolkningen utbildar sig 

i allt högre grad och arbetsmarknadens krav på formell kompetens ökar i takt med att 

utbildningsnivån stiger. Tillgången på kompetens skiftar dock och motsvarar inte alltid 

företagens krav vilket gör situationen allt tuffare för organisationer med felrekryteringar som en 

följd av detta. Studiens fokus ligger på att försöka förklara vad som definierar begreppen 

kompetens, personliga egenskaper, utbildning och erfarenhet och vad som gör att de är viktiga.  

Uppsatsen är en kvalitativ studie som har använt sig av idealtyper för att identifiera begreppen 

kompetens, personliga egenskaper, utbildning och erfarenhet. Det empiriska materialet är 

insamlat genom intervjuer med anställda på en mekanisk verkstad i en stad på Norrlands kust. 

Studien visar att kompetens på den studerade arbetsplatsen ska ses i förhållande till förmågan att 

klara de arbetsuppgifter man tilldelas. Vikten av ett livslångt lärande är tydlig, det informella 

lärandet är av mycket större värde än den formella utbildningen. Personliga egenskaper har ett 

centralt värde i förhållande till de mer traditionellt viktiga begreppen utbildning och erfarenhet. 

Personliga egenskaper kan vara något svårdefinierade, men social förmåga är framträdande.  

 

Nyckelord: Kompetens, personliga egenskaper, utbildning, erfarenhet 

 

  



 
 

Abstract 

The aim of the study is to increase the understanding of and knowledge about the value of 

personal qualities of individuals as a part of the concept of competence along with experience 

and education. These concepts are important in a knowledge-based society where human capital 

might be the most valuable resource. The purpose of the study is achieved through a qualitative 

study where the analysis is based on ideal types and the empirical material is gathered through 

interviews with employees at a mechanical workshop in a town on the northern coast of Sweden. 

The result of the study shows that personal qualities are important in comparison to experience 

and education. 

Keywords: Competence, personal qualities, education, experience  
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Inledning 

Alla organisationer har behov av kompetens och de organisationer som inte lyckas med att 

tillgodose sitt behov drabbas av kompetensbrist. Kompetensbrist är ett reellt och påtagligt hot 

mot alla organisationer och samhällen, bristande kompetens är ett direkt hot mot 

organisationernas förmåga att fungera och kan leda till en total stagnation. Det råder idag en 

skiftande tillgång på kompetens på arbetsmarknaden och utvecklingen på den svenska 

arbetsmarknaden tyder på att den åldrande befolkningsstrukturen kommer att leda till en allt 

högre grad av kompetensbrist på många områden i samhället. SCB (2011:65) menar att ”I många 

yrken måste det lämnas utrymme för annan kompetens än vad som förvärvats inom den formella 

utbildningens ram.” Samhället har utvecklats mot en kunskapsbaserad ekonomi där 

humankapitalet mycket väl kan vara den viktigaste tillgången för ett företag (Hitt & Ireland 

2002). Humankapitalet representerar enligt Hitt & Ireland (2002) de anställdas kunskap, 

förmågor och färdigheter och reflekterar en persons erfarenhet, utbildning och specifika 

färdigheter, vilket gör att humankapitalet är en unik tillgång som är ogripbar, socialt komplex 

och nära på ovärderlig för företaget (Hitt & Ireland 2002). Detta gör situationen allt tuffare för de 

företag som har ett behov av att tillföra ny kompetens till organisationen och bidrar till att 

rekryteringsarbetet blir allt viktigare, samtidigt som pressen rapporterar om undersökningar som 

visar att felrekryteringar står svenska företag dyrt. En undersökning visar på skrämmande 

kostnader för felrekryteringar för småföretagen som uppgår till nästan 20 miljarder per år 

(www.va.se), en annan undersökning rapporterar att åtta av tio företag har upplevt minst en 

felrekrytering och den vanligaste orsaken till detta är fel personliga egenskaper följt av 

samarbetssvårigheter med arbetsgruppen och fel kompetens för rollen enligt de drygt 500 

personalchefer som tillfrågats (www.dn.se).  

Den stora mängden felrekryteringar som genomförs i Sverige varje år är ett allvarligt 

samhällsproblem som hotar både de enskilda företagen men även samhället i sig. Sveriges 

näringsliv ger nu också signaler om att den kompetens som finns tillgänglig på arbetsmarknaden 

inte motsvarar företagens krav. Näringslivet ställer krav på både hög formell kompetens och en 

gedigen erfarenhet. Vi kan samtidigt se att den svenska befolkningen i en allt högre grad söker 

sig till högre utbildningar, trots detta befarar SCB (2011) att det kan uppstå stora brister på den 

kompetens som arbetet kräver (SCB 2011). När mer människor utbildar sig skapar det en 
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inflation på utbildningens värde framför allt om tillväxten på motsvarande tjänster inte växer i 

samma takt (Bourdieu 1984). Det är därför viktigt att identifiera de krav som företagen ställer 

samt den grund som kraven vilar på. Ellström (1992) beskriver att det finns en klyfta mellan 

kraven på kompetens i förhållande till vad uppgiften kräver, det är framför allt de krav som ställs 

på formell kompetens som ofta överstiger de nödvändiga kraven för arbetet. Det är därför viktigt 

att ha en klar bild av värdet av kompetensbegreppet. Det är även viktigt att identifiera värdet av 

andra begrepp som kan ingå i kompetensbegreppet som utbildning, erfarenhet och personliga 

egenskaper och rollen de spelar från rekryteringsprocessen till det fortlöpande arbetet i en 

organisation eller ett företag, vilket är en process som ter sig allt viktigare med hänsyn till 

samhällets utveckling. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka personliga egenskaper och synen på värdet av kompetens i 

förhållande till utbildning och erfarenhet som ett steg i kompetensvalideringen i det fortgående 

arbetet på ett företag i en medelstor kommun vid Norrlandskusten. 

Frågeställningar 

 Vad innebär kompetens för personalen? 

 Hur värderar personalen personliga egenskaper? 

 Hur värderar personalen utbildning? 

 Hur värderar personalen erfarenhet? 

Erfarenhet och utbildning är två typer av formell kompetens som under en lång tid erhållit ett 

starkt erkännande vid bedömningen av individuell kompetens, under tjugohundratalet har 

emellertid de personliga egenskaperna allt oftare börjat lyftas fram som det mest värdefulla. 

Utifrån denna bakgrund strävar denna studie efter att öka förståelsen och kunskapen om värdet 

av personliga egenskaper som en del av det mångfacetterade kompetensbegreppet. Genom att 

öka förståelsen för värdet av personliga egenskaper försöker studien bidra till klargörandet av 

hur denna egenskap ska bedömas samtidigt som det visar hur förhållandet mellan personliga 

egenskaper, utbildning och erfarenhet är interrelaterade i kompetensbegreppet. Förhoppningen är 

att studien ska bidra med viktig kunskap kring värdet av personliga egenskaper för att därigenom 

bidra till en mer komplett hantering av de anställdas kompetens. 
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Avgränsningar 

Studien har avgränsats till ett medelstort företag vid Norrlands kust där det är personalens syn på 

och åsikter angående kompetensbegreppet som är i fokus. Mer specifikt är det de delar av 

kompetensbegreppet som rör utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper på arbetsplatsen 

som studien kommer att behandla eftersom det skulle bli för stort och svårhanterat att redogöra 

för allt som har med kompetensens alla aspekter att göra inom ramen för denna uppsats. 

Intervjuerna är begränsade antalsmässigt till åtta stycken för att skapa en mättnad i materialet och 

samtidigt skapa ett tillräckligt kvalitativt empiriskt underlag. 

Disposition 

I det följande kapitlet presenteras teorin, centrala begrepp och tidigare forskning. Efter det 

kommer metodkapitlet där metodval, etiska spörsmål och tillvägagångssätt presenteras. 

Resultatkapitlet följer därefter där det empiriska materialet har sammanställts som ligger till 

grund för analysen som kommer i kapitlet efter. Det sista och avslutande kapitlet är 

diskussionskapitlet som även innehåller förslag till vidare forskning. 
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Teori och centrala begrepp 

I följande kapitel kommer det att redogöras för de teoretiska verktyg som har använts under 

studien. Kapitlet inleds med en teoretisk grund för att sedan gå vidare till den tidigare forskning 

på området som är relevant för studien och avslutas med de idealtyper som tagits fram under 

studien. 

Teoretisk grund 

Studien kommer att använda sig av Max Webers idealtypsbegrepp (Boglind et al, 2005) för att 

identifiera och skapa en idealtyp för vart och ett av begreppen kompetens, utbildning, erfarenhet 

och personliga egenskaper. De idealtyper som skapats för de olika begreppen kommer sedan att 

användas för att jämföra och värdera dem med det empiriska materialet som framkommit i 

studien. Man måste dock komma ihåg att Weber aldrig menade att idealtyperna är perfekta 

felfria modeller utan ska ses som en renodlad form, ett medel för att förstå någonting (Boglind et 

al, 2005). 

Tidigare forskning 

Kompetens är ett intressant och i högsta grad aktuellt ämne, så det råder följaktligen ingen brist 

på forskning och studier av kompetens både i ett internationellt och även ett nationellt 

perspektiv. För att företag och organisationer ska kunna stimulera och utveckla sin personal är 

det viktigt att vi förstår vad kompetens är och hur den kan utvecklas. 

Per-Erik Ellström (1992) är ett namn värt att nämna när det kommer till kompetens. Ellströms 

(1992) verk Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet är från 1992 men i högsta grad 

aktuell. Den tar i detalj upp de begrepp som ingår i titeln. Leif Berglund (2010) är en forskare 

som har vidareutvecklat Ellströms (1992) kompetensmodell och skrivit om kompetens och 

validering i sin avhandling På spaning efter arbetsplatsvalidering. Ett annat namn värt att nämna 

i kompetenssammanhang är Malin Lindelöw (2008) som har utarbetat en strukturerad modell 

som är baserad på kompetens. Denna modell är ett utomordentligt verktyg inte bara vid 

rekryteringsprocessen, modellens syfte är att lyfta fram olika former och aspekter av kompetens 

beroende på vilka behov företaget eller organisationen har, den och mycket mer finns i 

Lindelöws (2008) bok Kompetensbaserad personalstrategi. Det finns även en mängd 

studentuppsatser som behandlar olika aspekter av kompetensbegreppet. En värd att nämna är Att 
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förebygga kompetensbrist (2012) av Niclas Hedeén som behandlar Luleå kommuns behov av 

kompetens. Vad som gör den intressant för studien är att den liksom Berglunds (2010) 

avhandling fokuserar på företag och organisationer på Norrlands kust som även denna studie gör 

om än i andra perspektiv. 

Vad är kompetens? 

Begreppet kompetens kommer ursprungligen från det latinska ordet competentia vilket betyder 

överensstämmelse (Skorstad 2011). Utifrån Skorstads (2011) direktöversatta definition av 

kompetensbegreppet så måste frågan om vad som ska överensstämma undersökas. Skorstad 

(2011:26) väljer att förtydliga den latinska definitionen genom följande formulering; ”Kompetens 

kan tolkas som beteende som resulterar i ett effektivt utförande av ett visst arbete”. Ellström 

(1992:21) utgår från begreppen individ och arbete som ger en allmän definition av kompetens 

som ”…en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext.” 

Den potentiella handlingsförmåga Ellström (1992) nämner ovan menar han kan definieras som 

fem olika faktorer: Psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, 

personlighetsfaktorer och sociala faktorer. Med psykomotoriska faktorer menar Ellström (1992) 

perceptuella och manuella färdigheter som fingerfärdighet och ”handlag”. Kognitiva färdigheter 

innebär olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter, Ellström (1992) ger som exempel 

förmåga att lösa problem och fatta beslut. Affektiva faktorer är enligt Ellström (1992) dels 

viljemässiga och dels känslomässiga handlingsförutsättningar som engagemang och värderingar. 

Personlighetsfaktorer innefattar handlingsförutsättningar som är kopplade till en människas 

personlighet, exempelvis självförtroende och självuppfattning. Avslutningsvis är det sociala 

faktorer som har att göra med olika sociala färdigheter som samarbetsförmåga, 

kommunikationsförmåga och ledarskapsförmåga (Ellström 1992). 

Dessa faktorer uppvisar många likheter med en differentierad modell för att värdera kompetens 

där Howard Gardner, en professor vid Harvard, ursprungligen delat upp individens olika 

färdigheter, intelligens, i sju olika kategorier (Lindmark & Önnevik 2011). Denna modell har 

Gardner sedan vidareutvecklat så att den består av nio intelligenser (Lindmark & Önnevik 2011). 

Dessa är lingvistisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, visuell intelligens, musikalisk 

intelligens, kinestetisk intelligens, interpersonell intelligens, intrapersonell intelligens, 
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naturintelligens och existentiell intelligens. Den lingvistiska (språkliga) intelligensen ger ett stort 

ordförråd, man är bra på att tala, läsa och uttrycka sig skriftligt. Den logiskt-matematiska 

intelligensen har förmågan att resonera, beräkna, ser mönster och sammanhang. Den spatiala 

eller visuella intelligensen har förmåga att använda bilder och modeller, man har exempelvis lätt 

för att läsa kartor och diagram. Musikalisk intelligens ger en förståelse för musik och rytm. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens är förmågan att använda sin kropp, att lära sig genom att arbeta 

med händerna och prövar sig fram. Interpersonell (social) intelligens är att kunna relatera till 

andra människor, man är lyhörd, en god lyssnare, vägleder andra och medlar i konflikter. 

Intrapersonell (reflekterande) intelligens innebär att man har en förmåga till insikt och att känna 

sig själv, man arbetar exempelvis gärna självständigt, har bra självdisciplin och når uppställda 

mål. Naturintelligens är förmågan att arbeta med och vara i naturen, den liknar den kroppsliga 

men föredrar att vara utomhus och fungerar bäst där. Existentiell intelligens handlar om 

andlighet, existentiella tankar och frågor. (Lindelöw 2008; Lindmark & Önnevik 2011) 

De bägge modellerna behandlar färdigheter och förmågor som är personlighetsrelaterade. Varje 

individ kan man säga besitter alla dessa men i olika utsträckning och kombinerar dem på olika 

sätt, ingen kan vara bra på allt. Vissa av dessa färdigheter är relaterade till varandra och andra 

överlappar varandra. Något som är märkvärt är att några av dessa är mer observerbara än andra, 

som exempel är Ellströms (1992) psykomotoriska faktorer explicita och går för en utomstående 

att observera och mäta när den intrapersonella intelligensen (Lindmark & Önnevik 2011) är 

implicit och avsevärt svårare att se och uppskatta i vilken utsträckning en person besitter av 

denna intelligens. Detta är ett annat och mer detaljerat sätt att beskriva intelligens än IQ, 

intelligence quotient, som tidigare varit det förhärskande sättet att mäta intelligens och finns med 

i vår allmänna begreppsvärld för att beskriva begåvade människor eller ”de som har bra 

läshuvud” (Lindelöw 2008). 

Begreppet kompetens har enligt Skorstad (2011) många bottnar och värdet ligger i 

överensstämmelsen mellan de arbetsuppgifter som den anställde ställs inför och den förmåga 

som den anställde besitter. För att kunna värdera kompetensen måste det alltså vara en 

överensstämmelse mellan de arbetsuppgifter som ingår i arbetet och den förmåga som den 

anställde innehar, det som Skorstad (2011) betecknar som duglighet i arbetet. Förhållandet 
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mellan förmåga och uppgift kan illustreras med hjälp av Skorstads (2011) figur för sambandet 

mellan personliga egenskaper och kompetens.  

 

Figur 1. Modell för sambandet mellan personliga egenskaper och kompetens 

(Skorstad 2011, s. 105) 

 

För att validera kompetensen måste alltså kompetenspotentialen, det Skorstad (2011) kallar 

personliga egenskaper och inkluderar kunskap, personlighet, motivation och begåvning, sättas i 

ett sammanhang där det tilldelas exempelvis arbetsuppgifter och där beteende och handlingar kan 

observeras - att kunna baka wienerbröd är en värdefull kompetens som bagare, men som IT-

tekniker är den värdelös. Informell kompetens är de personliga egenskaper som individen bär på, 

det är till exempel samarbetsförmåga, social förmåga, motivation eller förmågan att lösa 

specifika problem (Skorstad 2011). 

All kompetens är uppgiftsrelaterad och bör bedömas utifrån individens förmåga att utföra de 

uppgifter som arbetet kräver menar Ellström (1992), även McKenna & Beech (2008) konstaterar 

att förhållandet mellan uppgiften och förmågan är det centrala när man bedömer en individs 

förmåga. Ellström (1992) gör en distinktion mellan de närbesläktade begreppen kompetens och 

kvalifikation där han menar att kompetens här är individrelaterad kompetens och kvalifikation är 

arbetsrelaterad kompetens. Detta illustreras av Ellströms (1992) modell för yrkeskunnande. 
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Figur 2. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande 

(Ellström 1992, s. 38) 

Den formella kompetensen är den dokumenterade kunskapen hos en individ som kan styrkas 

med betyg, diplom eller liknande, det kan till exempel handla om yrkeserfarenhet eller olika 

typer av utbildningar. Den faktiska eller reella kompetensen är den kompetens en individ 

besitter, kan utnyttja och använda för att utföra ett arbete. Den efterfrågade kompetensen är den 

som formellt eller informellt efterfrågas och arbetet anses kräva och till sist den kompetens som 

arbetet faktiskt kräver. Den utnyttjade kompetensen är individens faktiska kunskap och det som 

arbetet faktiskt kräver. Något som är värt att nämna i detta sammanhang angående kunskap är att 

den kan sägas vara implicit eller explicit. Explicit kunskap eller påståendekunskap är kunskap 

som man på något sätt kan ge uttryck för och som man är medveten om (Grensjö 2003). 

Motsatsen är den implicita eller tysta kunskapen som är svår att uttrycka i ord, exempelvis hur 

man cyklar (Grensjö 2003). 

Personliga egenskaper 

Skorstad (2011) menar att personliga egenskaper ska ses som informell kompetens och nämner 

som exempel social förmåga, motivation, samarbetsförmåga och förmåga att lösa specifika 

problem vilket överensstämmer med Ellströms (1992) definition av handlingsförmåga (se ovan 

under Kompetens). Giddens (2007) nämner en studie där de typer av färdigheter arbetsgivare 

söker har granskats och ”personliga färdigheter” som konflikthantering i grupper och förmåga att 

kunna ”ta” människor blir allt viktigare. Egenskaper som initiativförmåga, kunna samarbeta, 

kunna arbeta självständigt och kreativ problemlösning är andra egenskaper som framhålls som 

högt värderade för individen. 
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Lindelöw (2008) har utarbetat en mycket detaljerad och ingående kompetensmodell för att kunna 

skatta en individs personliga färdigheter och förhållningssätt. Begreppen kan kategoriseras som 

personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter. 

Personliga förmågor är förhållningssätt som rör en individs förmåga att hantera sig själv och sina 

reaktioner, exempelvis flexibel, självgående, stabil, har integritet och personlig mognad. Sociala 

färdigheter är de mellanmänskliga förmågorna eller hur en person gör när hon relaterar till andra, 

bland andra kan nämnas samarbetsförmåga, serviceinriktad, relationsskapande och har empatisk 

förmåga. Ledarskapsförmågor sammanfattar vad Lindelöw (2008) kallar de klassiska 

dimensioner som används i ledarskapsprofiler: strategisk, beslutsam och har en ekonomisk 

medvetenhet. Intellektuella färdigheter är en individs analytiska kapacitet och förutsättningar att 

intellektuellt klara av olika typer av arbetsuppgifter som att vara kreativ, strukturerad och ha 

problemlösande, numerisk och språklig analytisk förmåga. 

Utbildning 

Med utbildning menas först och främst den formella utbildning som är organiserad inom ramen 

för det formella utbildningssystemet som sker framför allt oftast i yngre år och som innefattar 

den som tillhandahålls primärt av staten i form av obligatorisk 9-årig grundskola och efter det 

kan man välja att läsa på gymnasienivå. Alla gymnasieutbildningar grundar sig på nationella 

program, olika typer av profileringar och kärnämnen och är treåriga. Avslutningsvis finns 

högskola eller universitet för högre studier, utbildningarna här är många med olika längd och 

inriktning. (Giddens 2007; Skolverket 1999). För de som i vuxen ålder inte avslutat grundskola, 

gymnasium eller vill höja tidigare betyg finns vuxenutbildningar, den vanligaste är Komvux. 

Lindelöw (2008) menar att den formella utbildningen inte nödvändigtvis är en god 

kvalitetsgaranti för kunskap eller intellektuella förutsättningar utan har ett mycket lågt 

prognosvärde. 

Giddens (2007:530) diskuterar en viktig växling mellan utbildning och lärande, där utbildning 

ses som ”en strukturerad överföring av kunskap inom ramen för en formell institution” och som 

ersätts av ett livslångt lärande som kommer i olika former och miljöer. Detta lärande kallas 

informellt och icke-formellt lärande. Det icke-formella lärandet är organiserad eller strukturerad 

utbildning utöver den formella och kan komma i form av exempelvis distansutbildning, 

kvällskurser, arbetsmarknadsutbildningar och personalutbildningar. Efter dessa är fullförda kan 
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man få ett intyg eller diplom på att de är genomförda. Det informella lärandet kan kallas 

vardagslärande och kan komma i många former och skepnader, i möten i vardagslivet, under 

samtal på puben, på fikarasten på jobbet eller under det löpande arbetet. Det informella lärandet 

saknar en tydlig utbildningssituation och sker ofta på ett oplanerat och omedvetet sätt och ger 

inga betyg, intyg eller diplom. (Giddens 2007; Skolverket 1999; Berglund 2010)  

Erfarenhet 

Erfarenhet är ett väldigt brett begrepp och innefattar egentligen allt en person har gjort eller har 

varit med om, vilket man kan säga kommer att omvandlas till kunskap och kompetens. Man kan 

även se erfarenhet som något som formar och påverkar en persons framtida beteende i form av 

handlingsmönster baserade på minnen av denna tidigare erfarenhet. Lindelöw (2008) delar in 

erfarenhetsbegreppet i tre delar – generell erfarenhet, erfarenhet som är kopplad till arbetslivet 

och erfarenhet som är kopplad till en viss typ av funktion. Den generella erfarenheten får en 

person i privatlivet, resor eller i samband med studier. Erfarenheten som är kopplad till 

arbetslivet kommer från erfarenhet från förhandlingar eller arbete. Erfarenheten som är kopplad 

till en funktion har också med arbetslivet att göra, men är knuten till en speciell funktion som 

erfarenhet av säljarbete eller ledningsgruppsarbete. Enligt Lindelöw (2008) har 

yrkeserfarenheten en låg validitet när det gäller att garantera kompetens, då antal år man arbetat 

med något inte anger exempelvis något uppnått resultat och vad som gått bra eller dåligt, hon 

menar att även om man klarat en roll i ett sammanhang så kan förutsättningarna ändras till nästa 

arbetsplats vilket kan kräva en annan sorts kompetens.  

Avslutningsvis kan det teoretiska kapitlet sammanfattas med att idealtyper för begreppen 

personliga egenskaper, utbildning och erfarenhet har uppställts för att tillsammans med en tydlig 

teoretisk grund för begreppet kompetens bilda ett praktiskt och användbart verktyg för att belysa 

de aspekter som är av relevans för denna studie. 
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Metod 

Följande kapitel behandlar inledningsvis metodval, etiska överväganden och urval för att sedan 

avslutas med tillvägagångssätt. 

Metodval 

Studien utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt som är grundat på deduktion där slutsatser har 

dragits baserade på åtta intervjuer gjorda med anställda på en mekanisk verkstad vid Norrlands 

kust. Att intervjuerna är åtta till antalet är för att det ger tillräckligt kvalitativt empiriskt material 

för att skapa en mättnad. Det måste även vara tillräckligt antal intervjuer för att det ska bli en 

varierad och representativ del av de positioner, avdelningar och åldersgrupper som finns inom 

företaget. 

Orsaken till att en kvalitativ metod valts istället för kvantitativ hänger samman med studiens 

syfte, ett syfte som ställer krav på en djupare förståelse. Intervjuerna gör studien mer levande och 

ger den djupare förståelse som krävs för att kunna identifiera de begrepp som behandlas i denna 

studie, vilket är viktigt då det är subjektiva tolkningar studien har ämnat att fånga och beskriva. 

Backman (2008) menar att en kvalitativ studie bygger på en vilja att skapa en djupare förståelse 

medan en kvantitativ studie skildrar ett vidare perspektiv och utgår från exempelvis statistik. 

Studien är deduktiv vilket enligt Thurén (2007:28) betyder ”… att man drar en logisk slutsats 

som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande.” Detta innebär för studien att 

teorin har använts för att ta fram antaganden utifrån empirin och se om slutsatserna är logiskt 

sammanhängande. Två viktiga begrepp vid vetenskapliga studier är reliabilitet och validitet. 

Enligt Thurén (2007:26) innebär reliabilitet ”…att mätningarna är korrekt gjorda” och validitet 

att ”…man undersökt det man ville undersöka och ingenting annat.”. När det kommer till 

reliabiliteten i en kvalitativ intervjubaserad studie finns det vissa viktiga faktorer att ta hänsyn 

till, bland annat intervjuarens opartiskhet, att frågorna inte är ledande utan objektiva och 

noggrannheten vid materialets bearbetning. Validiteten i studien är avhängig relevansen, om 

teorin och empirin stämmer överens samt om syfte och slutsats kan kopplas till varandra. 

Validiteten får anses vara god därför att syftet går igen i analysen samt att teorin och empirin 

stämmer överens. Reliabiliteten kan anses vara god därför att uppsatsens olika delar har en 

transparens och varje del i processen beskrivs i uppsatsen. 
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Forskningsetiska överväganden 

Det finns etiska riktlinjer och regler dragna av Vetenskapsrådet (www.vr.se) som ställer två 

huvudkrav på en forskningsprocess, dessa finns i en publikation som heter ”Forskningsetiska 

principer” (www.vr.se), det ena är forskningskravet som innebär att ”…tillgängliga kunskaper 

utvecklas och fördjupas och metoder förbättras” och det andra är individskyddskravet som kan 

uppdelas i fyra huvudkrav: Informationskravet innebär att berörda ska informeras om syftet; 

samtyckeskravet betyder att medverkan i studien är frivillig, kan avbrytas när helst informanten 

vill och inga påtryckningar får göras; konfidentialitetskravet innebär att inga utomstående ska 

kunna komma över uppgifter om informanterna och till sist nyttjandekravet som innebär att 

uppgifterna som framkommit i studien endast får användas för forskning. Dessa huvudkrav kan 

anses uppfyllda genom att varje informant innan intervjun påbörjades informerades enligt 

följande: Syftet med intervjun förklarades och vad den ska användas till; det förklarades vidare 

att medverkan är helt frivillig, intervjun kan avbrytas när som helst och att informanterna är 

anonymiserade i uppsatsen; informanterna tillfrågades om intervjuerna kunde spelas in och 

informerades om att efter transkriberingen har gjorts så förstörs inspelningarna. Forskningskravet 

kan även det anses vara uppfyllt när studiens syfte är att öka kunskapen och förståelsen om 

personliga egenskaper och kompetensbegreppet. 

Urval 

Informanterna varierar i ålder mellan 25-50 år, sju är män med arbetsbefattningar som VD, 

arbetsledare, killar på servicesidan och verkstaden. En är kvinna och arbetar på administrationen. 

För att skapa en distinktion mellan informanterna och deras olika arbetspositioner har de delats 

in i tre grupper för att ge en mer överskådlig bild vid empirins sammanställning. De tre 

grupperna är ledning där VD och de två arbetsledarna ingår, golvet innefattar de anställda som 

jobbar på servicesidan och verkstaden och till sist administrationen. Jag har valt att anonymisera 

respondenterna och deras individuella positioner i företaget när konfidentialitetskravet för mig 

väger tungt. Jag anser att det är viktigt framför allt vid en kvalitativ undersökning med så få 

respondenter som denna studie har.  

Frågan som uppkommer är om utfallet hade blivit annorlunda med andra respondenter och även 

om det hade varit någon annan som utfört intervjuerna. Jag tror inte att andra respondenter hade 

ändrat resultatet nämnvärt förutsatt att studien gjorts på samma företag, men om en annan person 
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med exempelvis andra och mer ingående förkunskaper om branschen ifråga skulle ha gjort 

intervjuerna så finns det en möjlighet att utfallet skulle se annorlunda ut. Detta kan delvis bero på 

att den intervjuguide som jag utformade är semistrukturerad och det lämnades mycket utrymme 

för dialog utan att på något sätt göra frågorna ledande. 

Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med omfattande studier av kompetensbegreppet för att skapa en djupare 

förståelse för vad kompetens innebär. Dessa studier gjordes både på Internet och i litteratur som 

är relevant för ämnet. Under läsandets gång började en bild av kompetens och kompetensens 

beståndsdelar växa fram, vartefter teorikapitlet utformades. Under tiden kontaktades ett företag 

och tillfrågades angående intresse att vara med i en kvalitativ studie om synen på kompetens 

bland företagets anställda. Samtidigt som detta skedde utformades en intervjuguide där målet var 

så öppna frågor som möjligt (Krag Jacobsen 1993). Den gjordes semistrukturerad därför att jag 

anser att en intervju flyter på bättre när man som intervjuare inte är ”låst” vid en fast 

frågesekvens. När företaget gått med på att ställa upp på intervjuerna bokades tider för de första 

intervjuerna. Innan varje intervju började informerades informanterna om de etiska regler som 

gäller för intervjuer, de tillfrågades även om intervjuerna kunde spelas in för att underlätta 

materialets senare bearbetning och för att jag tycker att det underlättar förfarandet och ger ett 

bättre resultat vid intervjuer om man kan undvika att ha anteckningar som enda källa till åtkomst 

av vad som hänt och sagts under intervjun, minnet är trots allt subjektivt. Alla intervjuer har 

transkriberats för att sedan färgkodas efter varje informant och delades efter det upp under ett 

drygt tiotal rubriker (Miles & Huberman 1994). Rubrikerna som låg till grund för 

färgkodningarna kommer från studiens syfte och frågeställningar och delades in i underrubriker 

för att underlätta resultatskrivandet. När resultatkapitlet skrivits så kombinerades teorin med 

empirin för att skapa analyskapitlet och sedan avslutades arbetet med diskussionskapitlet. 
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Resultat 

Följande kapitel kommer att behandla resultatet av det insamlade materialet som uppkommit 

under intervjuerna.  

Kompetens 

Det finns inom vetenskapen en splittring kring kompetensbegreppets innebörd. I detta hänseende 

skiljer sig informanterna från vetenskapen eftersom de är tämligen samstämmiga när det gäller 

att ge en definition på yrkeskompetens. De menar att det har med kunskap, kunnande och 

yrkesskicklighet att göra, man ska kunna sin sak, ha kunskaper för att göra ett bra jobb och inte 

behöva fråga andra om hjälp. Som en informant på golvet uttryckte det: 

”Ja alltså, att man vet vad man håller på med. Till exempel om du ska byta ett 

lager så står du inte och våldslår det så att det spricker och grejer, utan du vet 

vad du ska göra – du ska inte behöva hålla på och fråga så mycket.” 

En av informanterna som har en ledande ställning i företaget skiljer sig samtidigt i definitionen 

av kompetens och tar frågan vidare och menar att det är ett abstrakt begrepp och diskuterar var 

kompetensen kommer ifrån när han anser att den kan komma från så många olika håll. Han ger 

som exempel att kompetens kan komma från utbildning, en distanskurs eller från 30 års 

arbetslivserfarenhet inom yrket och varierar därefter, alltså formellt, informellt och icke-formellt 

lärande. Informanten belyser problemet när han berättar om att han vid tidigare anställningar 

stött på detta problem när människor han arbetade med på pappret har rätt kompetens för att 

utföra arbetet men inte kan utöva den, informanten kallar det för ”köpt kompetens”. Enligt en 

annan informant på golvet kan man köpa exempelvis svetslicenser över Internet. 

Konsekvenserna som kan komma av detta är skrämmande men bluffen bör genomskådas relativt 

fort när det är en praktisk förmåga i ett praktiskt yrke, förhoppningsvis innan personen ifråga fått 

en anställning. 

Vikten av rätt kompetens  

En av informanterna i ledningen menar att kompetenskravet skiljer sig lite grand beroende på 

vilken arbetsuppgift man har. Han ger som exempel att när man arbetar på servicesidan är det en 

större bredd med ofta enklare arbetsuppgifter och då kan man komma långt med nästan inga 



15 
 

kunskaper om man har en god vilja. Är man däremot anställd för att arbeta med maskiner krävs 

det en grundkompetens för att klara av arbetet. En informant på golvet menar att kompetens är 

viktigt men att många arbetsuppgifter varken är svåra eller komplicerade och man kommer långt 

med en vilja att lära sig. Den skiftande komplexiteten i arbetet medför även att värdet av olika 

förmågor skiftar samtidigt som personliga egenskaper blir allt viktigare för informanterna. Enligt 

informanterna är bland annat den sociala kompetensen minst lika viktig som yrkeskompetensen 

på företaget enligt informanterna. Informanterna ger en vid definition av social kompetens när de 

säger att det är att vara som folk, att man går att prata med, har rätt attityd och inte har en dryg 

attityd, att inte bete sig som en skitstövel. Jobbet i sig är inte så svårt och går rätt fort att lära sig, 

men som man är som människa är svårt att ändra. Även om man blir arg är det viktigt att man 

håller sig lugn och sansad, att bemöta andra som man själv vill bli bemött är viktigt att tänka på 

enligt en informant på golvet och menar vidare att ingen vill väl hjälpa någon som är sur och arg. 

En annan informant på golvet betonar vikten av att trivas på arbetsplatsen: 

”…sååå viktigt att det är kul på arbetet, är det tråkigt då spelar det som ingen 

roll hur bra man tjänar.”  

Att personalen är nöjd är en viktig fråga även från ledningens sida och det har arbetats mycket 

med klimatet på verkstaden och hur man beter sig mot varandra. En så till synes enkel sak som 

att inte säga ”God morgon” när man kommer till jobbet kan infektera stämningen. Det är till stor 

del ledningens roll att styra beteenden till önskvärda och få bort de dåliga beteendena anser en 

informant i ledningsposition och menar vidare att de lyckats med det: 

”Vi har provat alla varianter, fått bort surdegar och är så otroligt bra klimat 

här nu, finns inte en morgon nu när nån inte säger hej eller morron” 

Detta överensstämmer med vad en av informanterna på golvet beskriver, när han började på 

verkstaden tyckte han att det var dålig stämning på grund av att en del arbetskamrater var 

negativt inställda, lata och gnällde mycket, vilket nu är åtgärdat genom aktiva insatser från 

ledningen, främst genom tillsägelser.  
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Kompetensen på arbetsplatsen  

De informanter som inte är i ledningspositioner tycker alla att deras kompetens är tillräcklig för 

arbetsuppgifterna de utför, en informant på golvet tycker att det skulle vara bra om det fanns mer 

variation och mer avancerade saker att arbeta med, arbetet är ibland så lätt att det blir tråkigt. 

Detta skiljer sig till viss del från ledningens syn på sin egen kompetens. En informant i ledningen 

har en osäkerhet angående sin faktiska kompetens och verkar tycka att han är underkvalificerad 

och uttrycker en önskan att han gärna hade haft en högre utbildningsbakgrund, gärna från 

högskola eller universitet, när det skulle ge en mer stabil grund att stå på och arbetsuppgifterna 

skulle gå lättare att utföra, detta är ett intressant uttryck med tanke på att en annan i ledningen 

tycker att han kanske inte hade alla de kunskaper som faktiskt krävdes för sin befattning och 

arbetsuppgifter. Ett problem som den andre informanten har löst genom att göra berörd 

underordnad personal involverad i viktiga bedömningar och beräkningar och har på så sätt lärt 

sig hur det ska göras.  

Det är viktigt för samtliga informanter att arbetskamraterna har en relativt hög kompetens. Den 

sammantagna bilden är att kompetensnivån på företaget är hög, många är riktigt duktiga men det 

finns de som skulle kunna bli duktigare. En informant på golvet tycker att företaget är: 

”Överlägset bästa mek-firman för kompetens så, vet inte om de har tur eller 

om de har valt, de har fått jävligt mycket kompetens samlat på så lite folk. Det 

är jag mest förvånad över.” 

Det är viktigt att kompetensen är bred i det perspektiv att det måste finnas en blandning mellan 

äldre, medelålders och ung personal. Det är en bra garanti för en stabil återväxt på företaget, 

menar en informant på golvet och fortsätter med att förklara att det finns mycket tjuvknep som 

de äldre har lärt sig genom erfarenhet och misstag, misstag som de unga kan undvika genom att 

lära sig av andras erfarenhet. Vikten av erfarenhet framkommer även när en anställd på 

verkstaden förklarar att han ser ett stort värde i att chefer och arbetsledare själva tidigare arbetat 

på golvet och sedan klättrat till sina nuvarande positioner då det ger dem en reell förståelse för 

verkligheten vilket teoretiker inte alltid har, utan teoretiker ser saker genom datorn som ibland 

inte går att genomföra i verkligheten. En annan informant på golvet bygger vidare på detta 

resonemang när han berättar om en tidigare arbetsplats där en arbetsledare satt instängd på sitt 

kontor hela dagarna och gjorde ritningar som alltid hade fel och brister som ofta var omöjliga att 
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genomföra praktiskt, vilket arbetsledaren vägrade inse för att ”det gick i datorn”. Detta skapade 

en oerhörd irritation hos de som skulle utföra arbetet men när de gick till ledningen och påtalade 

problemet menade ledningen att arbetsledaren hade en bra utbildning, så problemet ignorerades 

vilket till slut ledde till att kompetent personal sade upp sig. Detta medförde en ordentlig 

kompetensförlust för det berörda företaget, en kompetensförlust som enkelt hade gått att 

undvika. 

Dokumentation av kompetensen 

På företaget finns det skriftlig dokumentation på vilka licenser och certifikat de anställda har och 

även de formella utbildningar som krävs finns dokumenterade. Kunskapen om vilka anställda 

som kan vad är inte fullt så enkel att hitta, det finns ingen lista utan allt finns i ledningens 

huvuden. Vägen dit är inte lätt att kartlägga när det är någonting man inte reflekterar över, en 

informant i ledningen menar: 

”Alltså, det vet vi bara. Vi vet vad alla kan för att vi har jobbat med varann så 

mycket och länge.” 

En annan informant i ledningen menar att man måste pröva sig fram, genom trial and error-

metoden hittar man till slut rätt. Om man inte vet om en anställd kan ett visst moment, då får han 

prova och man ser hur det går. Kan han inte så kommer han förr eller senare att lära sig. Det är 

även viktigt att man har en direkt kommunikation och pratar med varandra för att arbetet ska 

fungera. När det sedan kommer någon ny på arbetsplatsen får man pröva sig fram igen, efter det 

ligger det i ”minnesbanken” säger informanten i ledningen och pekar på sitt huvud. Alla 

informanter i ledningsposition har denna form av implicit kunskap om företagets 

odokumenterade kompetens vilket måste vara ovärderligt för att arbetet ska flyta på och fungera 

smidigt. 

Kompetens vid rekrytering 

Enligt en informant i ledningen är kompetens och hur man är som människa viktigt vid en 

nyrekrytering och menar att oftast när det görs en anställning så är det någon på företaget som 

känner personen ifråga och går i god för honom och hans kompetens. Detta överensstämmer med 

en annan informant i ledningen som menar att även om kompetensen är det som styr i ett cv är 

det första man egentligen tittar på personlig kännedom. Enligt informanterna på golvet har deras 
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rekrytering gått till just på det sättet, ingen har skrivit ett cv utan det är genom vitsord och 

personliga referenser som de har fått jobbet. En annan informant i ledningen menar att utbildning 

är jätteviktigt men säger sedan: 

”Ibland rekryterar vi nog hellre en som känns rätt för gänget trots att 

kompetensen inte är så hög istället för att få in ett rötägg med bra kompetens 

som inte passar in i gänget.” 

Att hitta personal som är kompetent är svårt den formella vägen säger informanterna i ledningen 

och menar att det händer titt som tätt att sökande ”mörkar”, alltså överskattar eller rent av ljuger 

om sin kompetens vilket relaterar till vad en informant i ledningen tidigare kallade ”köpt 

kompetens” i det avseende att sökande påstår sig besitta kompetens som de faktiskt inte har. Det 

finns många sökande som tycker att de är kompetenta att jobba på företaget därför att de brukar 

skruva under motorhuven på bilen hemma i garaget. Ett annat problem som rör rekrytering är att 

det kommer in ansökningar som är ett slarvigt handskrivet A4 där det bara står något enkelt som 

”Hej, jag heter Kalle Karlsson och jag söker jobb.”, sådana ansökningar hamnar direkt i 

papperskorgen. Detta kan vara ett stort kompetensbortfall när det kan bero på att det finns olika 

typer av intelligens. Det kan visserligen även bero på att Arbetsförmedlingen ställer krav på att 

man ska söka jobb och den sökande ifråga faktiskt inte vill ha ett jobb. 

Det som verkar väga tyngst vid en rekrytering är att man känner någon som kan ge bra vitsord 

om en sökande till företaget, inte utbildning eller formella referenser utan ”informella” referenser 

och socialt nätverk, detta kan bero på att det finns sökande som ljuger om sin kompetens och när 

någon man känner personligen går i god för den sökande så ger det en bra garanti. 

Personliga egenskaper 

Personliga egenskaper värderas högt av samtliga informanter, men det verkar finnas något av en 

genomgående svårighet att definiera och sätta fingret på vilka personliga egenskaper som är 

viktiga. Att vara social, lättsam och att kunna gå att prata med anser alla informanter vara viktigt 

eftersom man jobbar nära inpå varandra och det är ett relativt socialt jobb, om en person är 

trevlig är det ju lättare och roligare att jobba ihop, förklarar en informant i golvet. Han fortsätter 

med att ge sin syn på gruppdynamik och arbete och förklarar med en grupp med fyra personer 

där tre är lätta men den fjärde är butter och sur, hur viktigt det då blir att försöka skala bort den 
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biten och kunna jobba ihop trots det, därför att jobbet måste utföras. Han menar att en del inte 

klarar av att se bort från sådant surt beteende och det är då det blir intriger på arbetsplatsen, men 

betonar också att det är lättare att ha överseende med ett dåligt beteende ju högre 

yrkeskompetens personen ifråga besitter. En annan informant på golvet uttrycker det som att: 

”man ska va rak på sak och inge skitprat bakom ryggen” 

Att visa ödmjukhet och inte vara dryg eller en besserwisser ger några av de tillfrågade som 

exempel på andra bra personliga egenskaper. Även om man har en hög yrkeskompetens bör man 

inte säga det utan man bör ligga lågt, framför allt när man kommer som ny på arbetsplatsen. Det 

är även viktigt att man är medveten om och öppen med vad man kan och inte kan enligt en 

informant på golvet, han menar vidare att tillit och förtroende är viktigt. Man måste säga till om 

man inte kan något, det är bättre att be om hjälp än att det blir fel och arbetet måste göras om. En 

informant i ledningen tycker att viktiga egenskaper är att vara kreativ, flexibel och att kunna 

tänka utanför lådan, att kunna ta initiativ och att kunna ge och tåla kritik är viktigt. Man måste 

även försöka vara medmänsklig och visa hänsyn menar en informant på golvet, även om det är 

en mansdominerad arbetsplats så: 

”…måste man kunna visa känslor åt bägge håll, är du lessen så måste du få 

vara lessen.” 

Många av informanterna har liknande åsikter som att det är viktigt att ta hand om varandra och 

ställa upp, både på personnivå och även för företaget. Man kan inte gå omkring med skygglappar 

och säga ”fråga någon annan, det där är inte mitt jobb” utan det är viktigt att man ser till helheten 

och hjälps åt för att få det att fungera, en informant på administrationen menar att alla verkligen 

hjälper alla och ställer upp för varandra: 

”Jag har aldrig varit på nåt ställe där alla är så måna om varann, det är 

faktiskt jätteroligt!” 

Informanten på administrationen jämför arbetsplatsen med en andra familj och förklarar att 

eftersom man är mer på jobbet än hemma så är det viktigt att det fungerar på samma sätt på 

arbetet som det gör hemma. Personligheten är nog kanske lika viktig som kompetensen menar en 

informant i ledningen och betonar vikten av att man passar in på arbetsplatsen och har rätt 
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attityd. En informant på golvet tycker sig se en generationsskillnad i attityder där det ibland 

saknas vad han menar är viktiga egenskaper. Många av de yngre som börjar på företaget saknar 

den lojalitet mot arbetsplatsen som den äldre skolan har och är inte trogna arbetsplatsen på 

samma sätt. En del har inte heller någon respekt för äldre eller sina chefer utan: 

”…de kan be chefen fara åt helvete, säga upp sig och fara hem på samma dag, 

finns som inget diskussionsläge. ” 

Det saknas ofta en förståelse framför allt hos yngre, menar informanten, att ledning och anställda 

har olika perspektiv där ledningen ska tjäna pengar och anställda vill ha pengar. Att passa tider är 

ytterligare en egenskap som verkar försvinna med den yngre generationen där de tenderar att ha 

en lite flytande syn på arbetstid. Han förklarar att det är viktigt att man kan lita på folk och lita på 

att de kommer i tid, börjar man sju så kan man inte komma in tio över. Informanten poängterar 

att ingen förväntar sig arbetsnarkomaner, men kraven är ju inte höga – kom i tid och sköt ditt 

jobb. Att följa grundreglerna på en arbetsplats är egentligen vad man kan kalla sunt förnuft och 

borde vara självklart. Att det är de yngre som gör det kan ha att göra med att de saknar erfarenhet 

och inte har lärt sig vikten av och värdet i att vara en som man kan lita på eller ännu inte lärt sig 

konsekvenserna som följer med ett dåligt beteende. Man kan också efter en längre tid på en 

arbetsplats börja se den som en andra familj där ömsesidig respekt blir allt viktigare. En 

informant på golvet berättar hur viktigt det är att cheferna är vad han kallar ”bra” chefer, för 

honom innebär det en chef som kan lyssna och respekterar sina anställda. En bra chef ska också 

kunna ge och ta kritik menar han, vilket överensstämmer med en annan informant på golvet som 

tillägger att det även är viktigt att cheferna kan ge beröm eller en klapp på axeln och jämför med 

en tidigare anställning där det arbete de gjorde aldrig uppskattades och berättar hur det verkligen 

hade en negativ effekt på arbetsmoralen.  

Utbildning och lärande 

Företagets utbildningskrav vid rekrytering är normalt gymnasienivå, men det går alltid att göra 

undantag. Om en sökande har exempelvis yrkeserfarenhet och bra referenser så kan det räcka 

med avslutad högstadieutbildning för att väga upp mot gymnasieutbildning. Det krävs några 

grundutbildningar för de anställda, bland andra SSG, Heta arbeten, körkort för skylift och 

traverskort. Dessa anordnas för det mesta på arbetsplatsen med inhyrda utbildare, extern 
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utbildning som sker ”internt” på arbetsplatsen. Utöver dessa så sker i princip all utbildning 

genom learning-by-doing där man lär från situationer som uppstår. Det kan också handla om 

någon som har kunskapen och visar hur något ska göras, om det handlar om ett dataprogram eller 

en maskin så verkar det mesta av den behövda kompetensen finnas under företagets tak för att 

föras vidare genom ”mun-mot-mun-metoden”, det vill säga informellt lärande. 

”Learning by doing, man frågar den som står vid maskinen och får lite hjälp 

att ställa in, sen får man lära sig själv litegrann. Kör man då fast, då får man 

ju gå och fråga.” 

En informant på golvet pekar på fördelarna med att ha lite äldre erfaret folk tillsammans med 

yngre oerfarna killar som kan lära av de äldres erfarenheter och undvika att trampa på många av 

de minor som nyanställda ofta detonerar, vilket påminner lite om lärlingssystemet eller 

mentorskap. En i ledningen uttrycker det som: 

”…den absolut bästa utbildningen är nog att få ha varit med. Livets resa är 

den jag har lärt mig mest på.” 

Detta livslånga lärande som Giddens (2007) diskuterar verkar genomsyra arbetsplatsen, en 

informant på golvet menar att man lär sig något nytt nästan varje dag och att man hela tiden 

utvecklas. Det verkar vara viktigt för många informanter, en informant på golvet uttrycker det 

som: 

”Jag vill utvecklas, inte avvecklas.” 

Tanken på att stagnera på arbetsplatsen och att hamna vid någon form av löpande band verkar 

vara något som alla informanter fasar för och de tycks hitta vägar för att på ett eller annat sätt 

undvika detta. 

Synen på formell utbildning 

Att ha någon form av utbildning kan ju vara bra tycker en del informanter, det underlättar om 

man kan vissa grundläggande saker som ritningsläsning. Den formella utbildningen från 

gymnasiet anser några av informanterna på golvet är meningslös och värdelös, en av 

informanterna på golvet påbörjade en gymnasieutbildning som svetsare men hoppade av när han 
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fick ett erbjudande om en form av mentorskap från en firma när han anser att det är så man lär 

sig någonting. Det överensstämmer med en annan informant på golvet som menar att: 

”Egentligen, det enda Mårdkulla
1
 gymnasium gett mig var verktygen för att 

kunna fortsätta lära mig. När man insåg det blev man ganska mycket mer 

ödmjuk.” 

 En annan informant på golvet håller med om detta och säger att många av de unga killar som 

kommer från gymnasiet och anser sig kunna svetsa inte har den kompetens som faktiskt krävs i 

arbetslivet, att svetsa i skolmiljö skiljer sig markant från verkligheten i verkstaden. En informant 

i ledningen säger att den officiella utbildningen nog inte är det viktigaste, det finns killar som 

kommer direkt från nian och är otroligt duktiga på att skruva och svetsa eller har blicken för ett 

montage men som inte har några papper över huvud taget. 

Framtida önskemål angående kompetensutveckling 

En informant i ledningen tycker att det finns ett väldigt högt värde i utbildning och säger att 

många anställda skulle vilja utbilda sig ännu mer men att problemet med den sortens verksamhet 

som företaget bedriver är att få medlen att räcka till. Han tar synen på kompetens och 

kompetensutveckling än längre och menar att det vore önskvärt om det fanns möjligheter att 

utbilda hela personalen även i ekonomi vilket man kan tycka inte har något med 

arbetsuppgifterna på en mekanisk verkstad att göra, men informanten förklarar att om hela 

personalstyrkan får en ökad förståelse för merförsäljning, inköp, kostnader, fakturering och så 

vidare skulle detta innebära en än högre kompetensnivå som skulle resultera i högre vinst för 

företaget. Att öka kompetensen för att kunna utvecklas är väldigt viktigt anser en informant på 

golvet och även att företaget är medvetet om detta är viktigt: 

”Får inte arbetarna möjlighet att skapa kompetens för att utvecklas då kan ju 

inte heller företaget utvecklas, då står de ju still. Så det är ju jätteviktigt.” 

Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar vara en levande arbetsplats med högt i tak där 

personalen ges utrymme för individuella önskemål i den mån det går. 

                                                           
1
 Fiktivt namn. 
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Erfarenhet 

Synen på erfarenhet kan delas upp i två delar, den ena är livserfarenhet och den andra är 

arbetslivserfarenhet eller yrkeserfarenhet. En informant på golvet menar att när man är på samma 

företag i flera år får man ju till slut arbetslivserfarenhet – som exempel när ett jobb återkommer 

någorlunda frekvent så tar det kanske två timmar första gången men andra gången tar det bara en 

timme. Livserfarenheten menar han är lite annorlunda, den lär man sig allt eftersom man lever. 

En informant på golvet tycker att några år i yrket är en fördel och betonar att det delvis handlar 

om säkerhet. Arbetet på verkstaden är farligt och olyckor kan hända om man inte tänker sig för, 

framför allt på maskinsidan där man kan slita av en arm eller håret, men man måste också se på 

sambandet mellan kompetens och erfarenhet anser en informant på golvet och menar att man inte 

kan stirra sig blind på att någon jobbat med samma sak i 30 år och att man då automatiskt kan 

utgå från att personen måste vara riktigt bra, utan: 

”…vissa lär sig aldrig, vissa utvecklas inte, de utvecklas till de har jobbat i två 

år sen lär de sig inget mer, de stannar där.” 

Han menar att det finns exempel på det på företaget, killar som är hälften så gamla men dubbelt 

så bra och dessutom är mycket mer flexibla och anpassningsbara än vissa av sina äldre kollegor. 

En informant på golvet verbaliserar det självklara och menar att man inte kan ha varken 

livserfarenhet eller arbetslivserfarenhet när du just kommit från gymnasiet. Detta är ett problem 

på arbetsmarknaden där arbetsgivare ofta söker personal med arbetslivserfarenhet vilket blir 

något av ett moment 22
2
 när man behöver ett arbete för att få just denna erfarenhet. En informant 

i ledningen ger ett belysande exempel på vad han anser vara just en sådan paradox när han 

berättar om ett företag som söker en projektledare och ratar en sökande som faktiskt är på 

företaget och gör en projektutbildning som projektledare som en del i sin högskoleutbildning, 

men den de letar: 

”…ska gärna vara som han är, 25 år, men erfarenhet från 50 års arbete. 

Bättre ta han som man kan forma istället för en sur gubbe som jag som skulle 

sitta med mina idéer…” 

                                                           
2
 Moment 22 innebär att något är ett cirkelresonemang, ett dilemma som saknar lösning. 
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Att vara öppen och lätt att arbeta med, ha ett intresse och en vilja att lära sig är något som 

kommer på tal under flera intervjuer i samband med erfarenhet, en informant på golvet menar: 

”Är man intresserad av att lära sig, då tar man ju reda på saker och ting så 

lär man sig i slutändan.” 

Att det finns en mix mellan erfarenhet och intresse på arbetsplatsen är viktigt menar några 

informanter i ledningen, ”smågrabbarna” som ofta kommer med egenskaper som nyfikenhet, 

energi, vilja att lära sig och är lätta att ha att göra med skapar just denna önskvärda mix när de 

jobbar sida vid sida med de som har erfarenheten. Det kan bero på att de smittar av sig med 

energi och vilja och får å andra sidan tillbaka erfarenhet och kunskap, know-how. Det styrker 

ofta människor att få vara ”bra”, att kunna något och få uttryck för detta, vilket de med 

erfarenhet får i sådana situationer när man har en gröngöling med en positiv attityd att lära saker. 

Sammanfattningsvis kan man säga att erfarenhet, både yrkeserfarenhet och livserfarenhet är 

någonting som är bra att ha, men inte en ovärderlig egenskap som inte går att kompensera med 

positiva egenskaper på andra områden. 
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Analys  

Följande kapitel behandlar det empiriska materialet utifrån de idealtypiska perspektiv som 

ställts upp i teorikapitlet. 

Upplevelse av kompetens 

Det empiriska materialet avslöjar hur de anställda värderar personliga egenskaper i förhållande 

till mer formell kompetens baserad på utbildning och erfarenhet. Informanternas tydliga 

definition av kompetens skiljer sig från den vetenskapliga osäkerheten kring 

kompetensbegreppets betydelse. De anställda är överens om att kompetens ska ses i förhållande 

till individens förmåga att hantera de arbetsuppgifter som de tilldelas, denna definition stämmer 

överens med den direktöversättning av kompetensbegreppet som Skorstad (2011) presenterar och 

som behandlas under kapitlet Teori. Skorstads (2011) översättning av begreppet kompetens lyder 

”competentia”, vilket betyder överensstämmelse. 

Vidare kan informanternas beskrivning av kompetensbegreppet som kunskap, kunnande och 

yrkesskicklighet i förhållande till det arbete som ska utföras kopplas till Ellströms (1992) 

definition av kompetens som ”…en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext”. Informanternas bild skulle därmed kunna användas som ett 

argument för Ellströms (1992) perspektiv, samtidigt knyter informanternas beskrivning även an 

till värdet av mer informella förmågor och den totala potential som individen besitter. Vidare kan 

de anställdas bild av kompetensbegreppet tydliggöras ytterligare genom tillämpningen av de 

idealtyper som skapats i kapitlet Teori. 

Personliga egenskaper 

Informanternas bild av de personliga egenskaperna framgår under stora delar av intervjuerna, 

bilden är tydlig; personliga egenskaper värderas högt av samtliga informanter. Det står samtidigt 

klart att det finns en genomgående svårighet att definiera vilka personliga egenskaper som ska 

lyftas fram vilket försvårar bedömningen av informanternas definition. Det finns som tur är vissa 

knytpunkter som hjälper till att bryta ner och förtydliga den empiriska definitionen av personliga 

egenskaper, de punkter som informanterna lyfter fram som centrala personliga egenskaper 

handlar om social förmåga, karaktärsdrag, eftersom de anställda jobbar nära inpå varandra 

samtidigt som jobbet innehåller ett betydande socialt ansvar. De personliga egenskaper som 
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informanterna lyfter fram stämmer delvis överens med Skorstads (2011) beskrivning av 

personliga egenskaper där han lyfter fram social förmåga. Den sociala förmågan har ett centralt 

värde för informanterna och återkommer också i Giddens (2007) resonemang om de färdigheter 

som arbetsgivare söker. Enligt Giddens (2007) kan personliga färdigheter eller egenskaper 

kopplas till förmågan att kunna ”ta” människor, en förmåga som blir allt viktigare. Denna 

förmåga finns med även i Howard Gardners (Lindmark & Önnevik 2011) nio färdigheter eller 

intelligenser som interpersonell eller social intelligens. 

Utbildning 

Synen på värdet av att ha någon form av utbildning skiftar mellan informanterna, de flesta av 

informanterna anser att det underlättar om man kan vissa grundläggande saker som 

ritningsläsning. En majoritet av informanterna menar samtidigt att betydelsen av utbildning inte 

är så stor och att arbetets praktiska inriktning medför att erfarenhet och förståelse inför det 

praktiska utförandet är av ett mycket större värde vilket kan kopplas till det Lindelöw (2008) 

skriver om värdet av den formella utbildningen. Utbildning är enligt Lindelöw (2008) 

nödvändigtvis ingen god kvalitetsgaranti för kunskap eller intellektuella förutsättningar, utan har 

i själva verket ett mycket lågt prognosvärde. Informanternas definition av utbildning är samtidigt 

inte särskilt tydlig, vilket kan kopplas den allmänna skepticism som råder bland informanterna 

mot utbildning som källa till kunskap. Den definition som tillämpas i den teoretiska 

idealtypsmodellen för att behandla utbildning verkar samtidigt stämma överens med 

informanternas något otydliga uppfattning. Utifrån denna bakgrund kan utbildning förklaras som 

en formell utbildning som arrangeras av staten och som i huvudsak riktar sig till de unga 

(Giddens 2007; Skolverket 1999). Utvecklingen av personalens kunskaper är samtidigt viktig 

betonar en av informanterna i en ledande ställning som även lyfter fram en önskan om en 

omfattande kompetensutveckling av samtliga anställda på företaget, denna önskan kan kopplas 

till det Giddens (2007) skriver när han beskriver den viktiga växlingen mellan utbildning och 

lärande. 

Erfarenhet 

Informanternas syn på erfarenhet kan delas in i två delar där den första delen representerar 

livserfarenhet medan den andra står för den samlade yrkeserfarenheten. Informanternas indelning 

av begreppet är förståelig då erfarenhet är ett väldigt brett begrepp som egentligen innefattar 
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flera olika delar, informanternas indelning kan kopplas till Lindelöws (2008) beskrivning av 

begreppet även om hon tillämpar tre delar istället för två som informanterna gör. Informanterna 

ger delvis olika illustrationer av hur erfarenhet bör bedömas, några tydliga drag går samtidigt att 

identifiera. Bland annat nämner en av informanterna det mervärde som skapas genom 

arbetslivserfarenhet i förhållande till utbildning, när en annan informant förklarar att erfarenhet 

inte kan bedömas efter hur lång tid någon arbetat med en viss uppgift då alla har olika lätt att ta 

till sig ny kunskap. Informanterna lyfter även fram att både yrkeserfarenhet och livserfarenhet är 

någonting positivt samtidigt som de förklarar att det är långt ifrån att vara någonting ovärderlig 

vilket stämmer överens med det Lindelöw (2008) menar, att yrkeserfarenhet har en låg validitet 

när det gäller att garantera kompetens. Relaterar men detta till Ellströms (1992) modell för 

yrkeskunnande kan man se att det inom företaget finns en låg grad av formell kompetens i form 

av formell utbildning, men en hög grad av faktisk kompetens. Detta har vuxit fram då företagets 

rekrytering till stor del är baserad på personliga egenskaper och via rekommendationer inom 

företaget samt att de utbildningsmässigt sett tillämpar en mer praktisk variant av självlärande. 

Detta gör att den formella kompetensen inte är av särskilt stor vikt då den kompetens som arbetet 

kräver lärs upp på plats.  

Kompetens ur ett bredare perspektiv 

Personliga egenskaper framgår genomgående ha den mest centrala betydelsen för informanterna 

vilket också visar sig när de olika delarna av empirin sammanställs och sammanvävs med den 

idealtypiska teorimodell som tillämpas i studien. Det verkar som att den sociala förmåga som 

Skorstad (2011) beskriver som en av de viktigaste personliga egenskaperna även har ett centralt 

värde för informanterna. Utbildning och erfarenhet ter sig också ha ett delvis marginaliserat 

värde i förhållande till de personliga egenskaperna och individens individuella lämplighet vilket 

hänger samman med både Giddens (2007) resonemang om de färdigheter som arbetsgivare söker 

och Lindelöws (2008) beskrivning av utbildningarnas begränsade kvalitetsgaranti i förhållande 

till uppgiften. Utifrån den bild som informanterna med sina beskrivningar målar upp är det 

tydligt att företagets främsta behov överensstämmer med den rådande trenden inom samhället 

idag där den personliga lämpligheten värderas allt högre i förhållande till utbildning och 

erfarenhet. Detta kan även ses i relation till den inflation som enligt Bourdieu (1984) skapas på 

utbildningens värde när tillväxten på motsvarande tjänster inte växer i samma takt. 
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Diskussion 

I följande kapitel kommer de slutsatser som dragits i analyskapitlet att behandlas utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. 

Att alla informanters syn på kompetens är relativt överensstämmande kan ha med 

företagskulturen och ledningens attityd att göra. De har försökt fostra fram ett bra klimat och en 

positiv kultur där man hjälps åt och ställer upp för varandra vilket kan vara orsaken till denna 

homogenitet. Det finns å andra sidan vid första anblicken något av en motsägelse i ideologin att 

alla hjälper varandra när kompetensbegreppet för en del informanter inbegriper att man kan själv 

och inte ska behöva fråga om hjälp hela tiden. Detta vägs upp av en annan informant som menar 

att det är viktigt att kunna be om hjälp när man känner att det är något som man inte behärskar 

istället för att vara för rädd för att fråga, ur hans perspektiv skapar det merarbete när det blir fel 

och arbetet måste göras om vilket skapar irritation. Detta kan kanske förklaras med den syn på 

utbildning som vissa informanter har – man förväntas ha åtminstone vissa grundläggande 

arbetsrelaterade färdigheter och det kanske är dessa som man inte ska behöva fråga om, de 

arbetsuppgifter som är så enkla att de blir tråkiga. När det däremot kommer till nya 

arbetsmoment eller individuell kompetensutveckling så hjälper alla gladeligen varandra.  

Att kompetensutvecklas verkar vara av intresse för samtliga informanter på företaget. Synen på 

den egna kompetensen i förhållande till arbetsuppgifterna är samstämmig från informanterna på 

golvet, de tycker att de har tillräcklig kompetens men vill ändå kompetensutvecklas för att 

exempelvis kunna göra nya och svårare arbetsmoment, de verkar vilja bredda sin kompetens. 

Informanterna i ledningen uttrycker samma önskan att utvecklas men i ett annat perspektiv, de 

verkar sträva efter att kunna utföra sina nuvarande arbetsuppgifter bättre och än mer effektivt. 

Enligt Ellströms (1992) modell för yrkeskunnande kan man bland företagets anställda på golvet 

se att den faktiska kompetensen är högre än den kompetens som arbetet kräver, vilket kan bero 

på det intresse informanterna har av att utvecklas. De värdesätter det livslånga lärande där det 

framför allt är det informella lärandet som sker under det löpande arbetet som värderas högre än 

den formella utbildning som i huvudsak den offentliga sektorn tillhandahåller (Giddens 2007). 

Det kan även bero på företagets sätt att rekrytera vilket kan leda till att den utnyttjade 

kompetensen blir lägre än nödvändigt vid en nyanställning men balanseras upp ju längre tid som 

går om den nyanställde lär sig i behörig takt. 
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Något som kan förklara informanternas skepticism mot utbildning som källa till kunskap kan 

vara den tidigare synen på att intelligens var att ha ”bra läshuvud”. Forskningen runt olika former 

av intelligens är av intresse för anställda på ett företag med praktisk inriktning som det som 

studien gjorts på. Att man nu är medveten om att en människa kan vara intelligent på så många 

olika sätt och med så många olika kombinationer när man utgår från exempelvis en modell som 

Howard Gardners (Lindmark & Önnevik 2011). De yrkesrelaterade intelligenser eller färdigheter 

som primärt är av intresse för en svetsare eller mekaniker kan man säga är den kroppslig-

kinestetiska, den visuella och den logiskt-matematiska vilka ger en förmåga att använda sin 

kropp, man prövar sig fram och lär sig att arbeta med händerna (kroppslig-kinestetiska), man har 

lätt för att läsa kartor och diagram (visuella) och förmågan att beräkna, se mönster och 

sammanhang (logiskt-matematiska). Enligt alla informanter är även den interpersonella eller 

sociala intelligensen viktig – att man kan relatera till andra, trivs i människors sällskap och vill 

arbeta ihop med andra. Problemet som kan uppstå här eftersom ingen människa kan ha höga 

värden på alla nio intelligenser är att vid exempelvis rekrytering när det kommer in ansökningar i 

formen av två slarvigt handskrivna meningar på ett A4 kan man anta att det kan bero på att den 

sökande har ett lågt värde på den lingvistiska färdigheten – att man har ett begränsat ordförråd 

och är dålig på att uttrycka sig skriftligt. Resultatet blir på företaget att ansökningen hamnar i 

papperskorgen och den sökande inte ens får komma på en intervju. Här finns det en potentiellt 

skyhög risk för kompetensbortfall eftersom ingen som sagt kan ha höga värden på alla 

färdigheter, man kan möjligtvis ha höga värden på alla de färdigheter som är relevanta för jobbet 

men inte på att uttrycka sig skriftligt. Å andra sidan så går en stor del av rekryteringen till genom 

personalens sociala nätverk, de informella referenserna verkar väga avsevärt mycket tyngre än 

formella meriter. Med tanke på att man kan köpa en svets-licens på Internet och att det finns 

sökande som ”mörkar” brister i sin kompetens – alltså grovt överskattar eller ljuger om sin 

faktiska kompetens kan man förstå att den bästa garanten nog kan vara en redan anställds vitsord, 

framför allt när de personliga egenskaperna är så viktiga för att arbetet ska vara tillfredsställande 

och fungera. 

Personliga egenskaper, utbildning, erfarenhet och kompetens är alla viktiga byggstenar för att 

kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Sammantaget verkar det som att personliga 

egenskaper, om än något svårdefinierade, och yrkeskompetens är högst värderade av 

informanterna med utbildning, åtminstone den formella, på sista plats. Den formella utbildningen 
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verkar i mångt och mycket kunna ersättas med en vilja att lära sig och ett intresse för arbetet. 

Arbetsmarknadens generella krav på lång arbetslivserfarenhet verkar inte speglas på företaget 

när ledning såväl som de som arbetar i verkstaden anser att bra personliga egenskaper är på 

gränsen till ovärderligt. Det kanske beror på att det är svårt att lära gamla hundar sitta – man kan 

lära ut hur arbetet fungerar, men att lära ut hur man ska vara som människa är desto svårare, om 

inte omöjligt. 

Begreppen erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper är viktiga delar av 

kompetensbegreppet och är alla interrelaterade, tillsammans skapar de en persons unika 

sammansättning och är vad som definierar en människa. Att personliga egenskapers värde är på 

framfart är egentligen föga överraskande, vad som är förvånande är att det inte uppmärksammats 

långt tidigare. Detta överensstämmer med den studie Giddens (2007) nämner där ”personliga 

färdigheter” som att kunna ”ta” människor blir allt viktigare. När människor bildar en grupp 

oavsett vilken social situation det rör sig om - arbetsmässigt eller privat, är gruppens framgång 

och ytterst överlevnad till väldigt stor del avhängig varje medlems individuella sociala förmåga; 

att kunna fungera optimalt tillsammans för allas bästa. 

Den bild de anställda som har deltagit i studien förmedlar av kompetens som en ständigt 

fortgående lärandeprocess, även när man inte är på arbetet, stämmer överens med det Giddens 

(2007) beskriver som det livslånga lärandet. Synen på värdet av kompetens som de anställda vid 

företaget förmedlar överensstämmer med det SCB (2011) rapporterar, att det måste lämnas 

utrymme för annan kompetens än den som skaffats genom den formella utbildningen. SCB 

(2011) lämnar utrymme för tolkning när de inte specificerar vad de menar med annan 

kompetens, en trolig tolkning är personliga egenskaper och erfarenhet. Samhällets utveckling 

mot en kunskapsbaserad ekonomi med humankapitalet i centrum, där humankapitalet 

representerar bland annat en individs kunskap, förmågor och specifika färdigheter, visar på just 

vikten av personliga egenskaper (Hitt & Ireland 2002). Värdet av personliga egenskaper stärks 

ytterligare när det ställs i perspektiv mot att den största orsaken till felrekryteringar i Sverige är 

fel personliga egenskaper (www.dn.se).  

Utifrån kopplingen mellan den syn på värdet av kompetens som framkommit i denna studie och 

den bild som kan iakttas från ett vidare sociologiskt perspektiv i förhållande till den samhälleliga 

kontexten kan det konstateras att det finns en överensstämmelse. Avslutningsvis kan jag anse att 
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validiteten i studien ses i den röda tråd som löper genom arbetets delar från syfte till diskussion 

och därför kan ses som god. Reliabiliteten anser jag även den vara hög när studiens 

tillvägagångssätt finns tydligt förklarat och det finns en transparens i uppsatsen. 

Förslag till vidare forskning 

Primärt vore det intressant att se på personliga egenskapers värde, vilka personliga egenskaper 

som är relevanta i relation till yrkesposition. Det vore även intressant att studera de olika 

intelligenserna mer ingående, vilken effekt de har på exempelvis olika yrken. Det skulle vidare 

vara intressant att ingående studera rekryteringsprocessen, framför allt hur det går för de som 

”mörkar” eller ljuger i sina arbetsansökningar.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 
Presentation av studien och bakgrund. 

Förklara de etiska regler som studien följer. 

Fråga informanten om inspelning av intervjun. 

Om IP/ kompetens 
Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Vad har du för tidigare erfarenhet? 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

Vad har du haft (om) för tidigare arbetsplatser? 

Vad har du för ansvarsområde, vad gör du på företaget? 

Tycker du att du bidrar, ger något mer än ”bara” det (området)? 

När du började jobba här, tycker du att det blev som förväntningarna var, eller upplevde du att 

det krävdes en annan/ ytterligare kompetens? 

Upplever du att den kompetens du kom med räckte för jobbet? 

Behövde du lära dig något? Behövdes det någon utbildning? 

Hur tänker du runt din egen kompetens? 

Hur tänker du runt andras kompetens? 

 De på golvet? 

 Arbetsledare? 

Tycker du att din kompetens har utvecklats sedan du började här? 

I så fall – på vilket sätt? 

Hur går kompetensutvecklingen till? 

Har ni någon intern kompetensutveckling? 

I så fall, hur går den till? 

Har ni någon extern kompetensutveckling? 

I så fall, hur går den till? 

Kompetens 
Vad tycker du kompetens är, hur definierar du kompetens? 

Hur värderar du kompetens? 

Hur värderar du personliga egenskaper? 

Hur värderar du erfarenhet? 

Hur värderar du utbildning? 

Tycker du synen på kompetens har ändrats? 

Tycker du kravet på kompetens har ändrats? 

Hur tror du framtidsbehovet kommer att se ut angående kompetens? 

Hur dokumenteras kompetens?  

Görs det utvärderingar av kompetensbehovet? 

Hur använder ni kompetensen ni har utåt? 

Hur gick din rekrytering till? 

Vad är viktigt vid en rekrytering? 
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Är det svårt att hitta ”kompetent” personal? 

Hur identifierar du kompetens? 

Hur dokumenterar du kompetens? 

 

 

Övrigt, något du vill tillägga? 
 
 


