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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Humankapitalet – en betydande tillgång för företag att 
 bevara och utveckla. 
   
Författare: Helene Johansson och Marie Toresten. 
 
Handledare: Marie Aurell och Carina Svensson. 
 
Institution: Institutionen för Ekonomi, Management och Samhälls- 

vetenskap,  Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. 
 
Syfte: Syftet och bidraget med vår kandidatuppsats är att, ur ett 

ledningsperspektiv, öka förståelsen för vad företag gör för 
att  behålla sitt humankapital och vilka motiv som kan  
finnas till att företag väljer att förvalta det genom 
kompetensutveckling. 
   

Metod: I uppsatsen har den kvalitativa metoden använts och pro- 
 blemet har studerats utifrån ett ledningsperspektiv. Vårt  
 urval består av ett större kunskapsintensivt tjänsteföretag. 

 För att samla in det empiriska materialet har vi använt oss 
 av personliga och fokuserade intervjuer. 

 
Slutsatser:  I vår studie framträder det att företag gör följande, för 
  att behålla sitt humankapital: - investerar i och utvecklar 
  humankapitalet, såsom i form av kompetensutveckling,  
  - ger medarbetarna möjlighet att avancera, genom en väl 

  fungerande internrekrytering, - belönar medarbetarna,  
  både i form av pengar och visad uppskattning, - skapar 
  arbetsglädje/trivsel genom en öppen kommunikation och 
  samarbete.  

 
  Företags motiv till att de väljer att förvalta sitt human- 
 kapital, genom kompetensutveckling, är att: - de ska
 kunna förändras i takt med marknadens/branschens 

 snabba utveckling, - de ska kunna prestera bra resultat  
 genom att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter 
 på ett effektivt sätt, - de har vissa arbetsområden/arbets- 
 uppgifter som kräver ständig utveckling på grund av hög 
 förändringstakt.   
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SUMMARY 
 
Title: The human capital – a significant asset to companies to 
 maintain and develop. 
 
Authors: Helene Johansson and Marie Toresten. 
 
Supervisors: Marie Aurell and Carina Svensson. 
 
Department: Department of Business Administration and Social
 Science, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course: Bachelor’s Thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Purpose: The purpose and contribution with our Bachelor’s thesis
 are to, from a management perspective, increase the
 understanding of what companies do to retain their human 
 capital and which motives there could be that make com-
 panies choose to administer it by competence  develop- 
 ment. 
 
Method: In the thesis has the qualitative method been used and the
 problem has been studied from a management perspective.
 Our selection consists of a bigger servicecompany that is
 knowledge-intensely. To collect the empirical material we
 have used personal and focused interviews.  
 
Results: It appears in our study that companies do as follows, to 
 retain their human capital: - invest in and develop the  

human capital, as in the form of competence development, 
- give the employees possibility to be promoted, by having 

 a well functioning internal recruitment, - reward the  
 employees, by both money and shown appreciation, - create 
 job satisfaction/cosy atmosphere, by an open communication 
 and co-operation. 
    

 The motives that make companies choose to administer 
their human capital, by competence development, are that: 
- they should be able to change in pace with the fast deve- 
lopment of the market/trade, - they should be able to 
achieve good results by their employees´ ability to do their 
work in an efficient way, - they have certain areas/tasks 
that demand constant development due to high rate of 
change. 
 
 
  

 
 

 



Humankapitalet – en betydande tillgång för företag att bevara och utveckla 
__________________________________________________________________________________________ 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING ..................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................1 
1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................1 
1.3 Problemformulering ................................................................................................3 
1.4 Syfte .......................................................................................................................3 

2 METOD .........................................................................................................................4 
2.1 Val av forskningsområde .........................................................................................4 
2.2 Övergripande metod ................................................................................................4 

2.2.1 Hermeneutik ....................................................................................................4 
2.2.2 Referensram ....................................................................................................5 
2.2.3 Perspektiv........................................................................................................5 

2.3 Operativ metod .......................................................................................................5 
2.3.1 Metod för datainsamling och analys ................................................................5 
2.3.2 Val av forskningsobjekt ...................................................................................6 
2.3.3 Intervjufrågor ..................................................................................................6 
2.3.4 Intervjugenomförande .....................................................................................7 
2.3.5 Bearbetning av empiri .....................................................................................7 

3 TEORI ............................................................................................................................8 
3.1 Kunskap och kompetens ..........................................................................................8 
3.2 Humankapital ..........................................................................................................9 

3.2.1 Definitioner .....................................................................................................9 
3.2.2 Val av definition ............................................................................................ 11 
3.2.3 Immateriell tillgång ....................................................................................... 11 

3.3 Att förvalta humankapital ...................................................................................... 11 
3.3.1 Kompetensutveckling .................................................................................... 11 
3.3.2 Motivation, delaktighet och engagemang ....................................................... 13 

4 ANALYS...................................................................................................................... 16 
4.1 Motivation, delaktighet och engagemang .............................................................. 16 
4.2 Humankapital ........................................................................................................ 18 
4.3 Kompetens ............................................................................................................ 19 
4.4 Kompetensutveckling ............................................................................................ 20 
4.5 Uppgift och mål .................................................................................................... 22 

5 SLUTSATS .................................................................................................................. 24 
6 AVSLUTANDE KOMMENTARER ............................................................................ 26 

6.1 Reflektioner .......................................................................................................... 26 
6.2 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................. 26 

7 REFERENSER ............................................................................................................. 27 
8 BILAGOR .................................................................................................................... 29 

8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor till chefer ......................................................................... 29 
8.2 Bilaga 2: Intervjufrågor till facklig representant .................................................... 30 
8.3 Bilaga 3 : Empiriskt material ................................................................................. 31 

 

 



Humankapitalet – en betydande tillgång för företag att bevara och utveckla 
__________________________________________________________________________________________ 

1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
”I industrisamhället var finansiella resurser ett universalmedel för att realisera 
affärsmöjligheter. I den nya ekonomin består visserligen penningen som ekonomins 
smörjmedel, men finansiellt kapital som resurs kompletteras rejält av betydligt mer potenta, 
genuint mänskliga resurser…”1 
 
I industrisamhället var det maskinerna som stod för produktionen av nyttigheterna, enligt 
Sahlqvist & Jernhall. Människorna servade dem och så att säga betjänade dem. Dessa 
maskiner var enkla och det krävdes inte mycket av människors kunskap för att kunna sköta 
dem. Under senare årtionden har nya organisationsformer vuxit fram där utgångspunkten är 
människors resurser. Dagens företag vill tillvarata den mänskliga nyfikenheten och 
kreativiteten samt nyttja kompetensen. Deras nya uppgift är att stimulera medarbetarnas 
utveckling för att kunna förbättra verksamhetens samlade resultat.2 Sturmark menar att 
företagens värden i allt högre grad utgår från de enskilda medarbetarnas förmåga och 
kunskap. Värdet finns i medarbetarnas hjärnor och i det som deras hjärnor producerar.3 
 
Vi ser det som att utvecklingen från industrisamhälle till kunskapssamhälle bland annat kan 
ha inneburit att företag idag satsar mer resurser på att utveckla sitt mänskliga kapital, det så 
kallade humankapitalet. Idag talas det om att det nya informationssamhället ställer stora krav 
på företagens anställda, eftersom utvecklingen ständigt går framåt. Detta, menar vi, resulterar 
i att det blir viktigt för företag att investera i en kontinuerlig kompetensutveckling av deras 
medarbetare. 
 
Hansson & Andersson anser att forskning har visat att långsiktig investering i mänskligt 
kapital är lönsamt och nödvändigt för företagens överlevnad. Humankapitalet är på väg att bli 
den dominerande resursen och den viktigaste tillgången för dagens företag. Vidare menar de 
att människans förändringsbenägenhet med all sannolikhet kommer att vara en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna för de flesta företag i det nya kunskapssamhället. För att 
företag ska ha möjlighet att värdera sitt intellektuella kapital blir kunskapen om mänskligt 
beteende mycket viktig.4 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
I dagens samhällsdebatt görs gällande att företagsledningar ser betydelsen av att tillvarata och 
värdesätta sina medarbetare. Speciellt inom kunskapsintensiva tjänsteföretag sker en 
fokusering på humankapitalet.  
 
Humankapitalet ingår i det så kallade intellektuella kapitalet tillsammans med 
strukturkapitalet. I strukturkapitalet ingår immateriella tillgångar såsom patent, juridiska 
rättigheter och affärshemligheter. En avsevärd skillnad mellan strukturkapital och 
humankapital är att det förstnämnda kan ägas av företag, medan det sistnämnda inte går att 
äga. Humankapitalet är flyktigt, vilket till exempel kan innebära att människor kan lockas 

1 B. Johannisson, Humankapital och socialt kapital som kraftkällor vid regional utveckling, 2000 s 13. 
2 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
3 C. Sturmark, Den nya ekonomin – Med passionen som drivkraft, 2000. 
4  J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999.  
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iväg av en konkurrent eller bli sjuka.5 I litteraturen finns olika definitioner på begreppet 
humankapital. Följande förklaring anser vi speglar begreppet humankapital på ett bra sätt: 
 
”Människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska 
och psykiska egenskaper som förvärvats genom investeringar i form av utbildning, träning, 
hälsovård o.d.”.6 
 
Marcos Jorge, företagsledare, exemplifierar humankapitalet som ett mynt med två sidor; det 
handlar både om att bedöma värdet av personalen i kronor och ören och om att undersöka hur 
personalresursen tillvaratas i verksamheten, vilket med andra ord innebär hur humankapitalet 
förvaltas.7 Hansson & Andersson menar dock att det inte går att mäta företags humankapital i 
kronor och ören, utan det kan endast värderas indirekt genom omvandling till strukturkapital 
som i sin tur omvandlas till mätbara värden för att det ska kunna ses som en tillgång i 
företag.8 
 
Att företag förvaltar sitt humankapital, menar vi, är att de tillvaratar och ständigt investerar i 
sina medarbetare, vilket resulterar i motivation, delaktighet och engagemang. Sahlqvist & 
Jernhall anser att det är viktigt att ledningen skapar en arbetsmiljö som ger upphov till 
stimulans för inlärning, kompetensutveckling och spridande av kunskap. Samtidigt är det av 
betydelse för medarbetarnas personliga utveckling att ledningen uppmuntrar till samarbete 
och samspel inom företag. Genom att ledningen strävar efter att skapa denna miljö, skapas 
motivation, delaktighet och engagemang hos de anställda.9 Maccoby påpekar att när alla 
medarbetare finner samma meningsfullhet i arbetet stärks motivationen och arbetsmiljön blir 
mer tilltalande10. Företagsledaren Christina Burén menar att genom utveckling av bra 
arbetsvillkor inom företag fungerar personalen bättre, vilket på sikt innebär högre 
lönsamhet11. 
 
Enligt Hagemann är det ledningens konst att motivera som är drivkraften för att kunna skapa 
arbetslust för medarbetarna. Författaren tillägger också att personalen är villig att lära och 
denna vilja till livslång inlärning är en förutsättning för företag att lyckas i en föränderlig 
tid.12 Hansson & Andersson menar att om företag ska kunna hantera den ofrånkomliga 
anpassningen till en föränderlig omvärld får personalens förändringsvilja allt större betydelse. 
Det ställer krav på en väl fungerande samverkan mellan företag och medarbetare. Detta har att 
göra med den mänskliga grundsynen i kombination med företagens effektivitetsintresse.13 
 
Eliasson påpekar att det inte är många yrkesuppgifter som kan läras endast en gång, för att 
sedan kunna skötas utan att individen får vidareutveckla sin kompetens. Ingen 
vidareutveckling av arbetsinsatsens kvalitet innebär att uppgiften är redo för avveckling eller 
har företaget stora ekonomiska problem.14 Begreppet kompetens definieras av Hansson & 

5 http://www.icpotential.com 
6 http://www.ne.se 
7 C. Aronsson, ”Din hjärna har blivit företagets hårdvaluta”, Civilekonomen, 2002. 
8 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
9 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
10 M. Maccoby, Arbeta varför det?, 1989. 
11 C. Aronsson, ”Din hjärna har blivit företagets hårdvaluta”, Civilekonomen, 2002. 
12 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
13 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
14 G. Eliasson, Högre utbildade i företag, Rapport Nr 14, Ds 1994:119, Agenda 2000, 1994. 
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Andersson som medarbetarens kunskap, förmåga och vilja att lösa de uppgifter som företaget 
ålägger denne.15 
 
Men ses de anställdas kompetens som en resurs i företag? Anttila menar att denna kompetens 
verkligen är en resurs för företag eftersom de inte skulle överleva utan den. Han påpekar dock 
att det i många företag är personalen som utgör den största kostnadsposten och därför ses den 
sällan som en resurs.16 Eftersom personalen utgör en stor kostnad ser vi det som att det borde 
vara en självklarhet för företagsledare att förvalta sitt humankapital genom att exempelvis 
utveckla dess kompetens. Men för att kunna göra detta förstår vi att det krävs att företag och 
dess ledning har kunskap om humankapital och att företag innehar finansiella resurser. 
 
En kompetensutvecklare, anställd vid ett kunskapsintensivt tjänsteföretag, anser att det är 
genom kompetensutveckling förutsättningar skapas för att göra bra insatser. Vidare 
poängterar han att det är viktigt att börja diskutera informationen om företagens humankapital 
internt, innan en extern spridning kan ske, vilket kräver att den interna kommunikationen är 
väl fungerande.17 Hagemann menar att de anställda trivs bäst när de får utvecklas på 
arbetsplatsen. Får de anställda inte utvecklas blir de understimulerade, vilket på sikt innebär 
att deras insatsvilja försvinner. Därför har ledningen en hel del att tjäna på genom att vara 
uppmärksam på de anställdas potential, vilket kan ske via en öppen dialog.18 Hansson anser 
att det är ledningens centrala uppgift att se till att kompetens utvecklas och underhålls. Vidare 
bör den också stimulera medarbetarnas engagemang och vilja för att de ska utveckla sig själva 
och sitt arbete.19 
 
Marking anser att för att kunna tillmötesgå den ökande förändringstakten på marknaden måste 
arbetssättet förändras, vilket ställer helt nya kompetenskrav och därigenom en ständig 
kompetensutveckling.20  
 
1.3 Problemformulering 
 
Utifrån vår problembakgrund och problemdiskussion har vi valt att formulera följande 
problem, som därmed ligger till grund för denna studie: 
 
Vad gör företag för att behålla sitt humankapital och vilka är motiven till att företag 
förvaltar det genom kompetensutveckling? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet och bidraget med vår kandidatuppsats är att, ur ett ledningsperspektiv, öka förståelsen 
för vad företag gör för att behålla sitt humankapital och vilka motiv som kan finnas till att 
företag väljer att förvalta det genom kompetensutveckling.  
 
 
 
 

15  J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
16 M. Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, 1997. 
17 C. Aronsson, ”Han sätter värde på personalen”, Civilekonomen, 2002. 
18 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
19  J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
20 C. Marking, Kompetens i arbete, 1992. 
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2 METOD 
 
I metodavsnittet belyser vi vårt val av forskningsområde och vår referensram. Vi förklarar 
även tillvägagångssättet vid insamling och bearbetning av det empiriska materialet. Med det 
här avsnittet vill vi ge läsaren möjlighet att kritiskt granska vårt tillvägagångssätt och därmed 
skapa ökad förståelse för de val och förutsättningar som ligger till grund för denna uppsats. 
 
2.1 Val av forskningsområde 
 
Vårt intresse för begreppet humankapital väcktes när vi läste fördjupningskursen Strategi- och 
affärsutveckling. I kurslitteratur21och under föreläsningar betonades humankapitalets 
betydelse för företag. Efter att även ha läst aktuella artiklar som behandlar detta område ökade 
vårt intresse ytterligare. En artikel behandlade hur personal kan värdesättas och vilka motiven 
till detta kan vara.22En annan intressant artikel beskrev att människans hjärna är det mest 
betydande för dagens företag.23 
 
Något som vidare bidrog till vårt val av uppsatsämne är vår tidigare arbetslivserfarenhet från 
olika företag. Vi har i våra yrkesliv upplevt varierande satsningar och investeringar när det för 
företag gäller att tillvarata sitt humankapital. På vissa av våra arbetsplatser har det visat sig att 
den befattning en anställd innehar kan ha en avgörande roll när det gäller att få ta del av 
kompetensutveckling. Det kan bero på att dennes arbetsuppgifter berör områden som är mer 
avancerade och ständigt utvecklas, vilket kräver mer kompetensutveckling. Under våra senare 
år som arbetstagare har vi tydligt märkt ett ökat intresse hos våra arbetsgivare, angående 
viljan att tillvarata sitt mänskliga kapital. De har blivit mer uppmärksamma på att det är 
viktigt att motivera, engagera och kompetensutveckla personalen för att få dem att stanna kvar 
vid företaget. 
 
2.2 Övergripande metod 
 
2.2.1 Hermeneutik 
 
Alvesson & Sköldberg menar att huvudtemat för hermeneutiken är att meningen hos en del 
endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Helheten i sin tur består tvärtom av 
delar och kan därför endast förstås genom dessa. Det här beskriver den hermeneutiska cirkeln: 
delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna.24 
 
Vi ville öka förståelsen för vad företag gör för att behålla sitt humankapital och vilka motiv 
som företag kan ha till att förvalta det genom kompetensutveckling. Genom att förstå 
företags/ledningens syn och förhållningssätt till deras humankapital, kan tillvägagångssättet 
för att behålla sitt humankapital och motiven till kompetensutveckling av det framstå. Även 
deras tillvägagångssätt vid kompetensutveckling och skapandet av motivation, delaktighet och 
engagemang är viktigt att förstå för att kunna besvara vår forskningsfråga. 
 

21 G. Johnson/K. Scholes, Exploring Corporate Strategy, 2002. 
22 C. Aronsson, ”Han sätter värde på personalen”, Civilekonomen, 2002. 
23 C. Aronsson, ”Din hjärna har blivit företagets hårdvaluta”, Civilekonomen, 2002. 
24 M. Alvesson/K. Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994. 
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Att tolka och förstå fenomen är inom hermeneutiken huvudsyftet, enligt Lundahl & 
Skärvad25. Tebelius gör gällande att ett skäl till att en tolkning aldrig kan ge en fullständig 
bild av en situation eller ett fenomen är att verkligheten ständigt förändras26. Vi är medvetna 
om att de tolkningar vi gjort inte är fullständiga sanningar, utan är påverkade av vår 
förförståelse, metod och referensram.  
 
2.2.2 Referensram 
 
Vår referensram består av den kunskap vi inhämtat från litteratur inom vårt forskningsområde. 
Även de erfarenheter och utbildningar vi innehar bidrog till att bilda vår referensram.  
 
Lundahl & Skärvad menar att genom referensramen får vi helt enkelt en referenspunkt 
varigenom det är möjligt att observera avvikelser och genom vilken nya fenomen lättare kan 
ses eller skapas. Att vara medveten om sin referensram innebär fler möjligheter att upptäcka 
avvikelser mellan den empiriska verkligheten och den teoretiska förståelsen.27 
 
Under uppsatsen gång har vi införskaffat ny kunskap som förändrat vår referensram. Vår nya 
kunskap har vi inhämtat genom att förstå och jämföra olika teorier med empiri och därigenom 
försökt att urskilja olikheter. Det är utifrån vår referensram vi har tolkat empirin, vilket 
därigenom har påverkat analys och slutsatser. 
 
2.2.3 Perspektiv 
 
Lundahl & Skärvad förklarar att ordet perspektiv i forsknings- och utredningssammanhang 
ofta har samma innebörd som synsätt eller utgångspunkter för utredningen. Perspektivet kan 
sägas vara de ”glasögon” genom vilka verkligheten kan ses.28 
 
Vi har valt att, ur ett ledningsperspektiv, studera vad företag gör för att behålla sitt 
humankapital och vilka motiv som kan finnas till att företag väljer att förvalta det genom 
kompetensutveckling, i ett kunskapsintensivt tjänsteföretag. Detta gör att vi kommer att 
betrakta problemet utifrån ledningens synsätt. Vårt val av perspektiv är grundat på att det, 
enligt vår mening, är ledningens synsätt på humankapital som ger det dess betydelse. Det är 
också ledningen som innehar högsta beslutsrätt för resursfördelning inom företag och oftast är 
det den som beslutar om exempelvis vilka ur personalen som får möjlighet till 
kompetensutveckling och avancemang, menar vi. 
 
2.3 Operativ metod 
 
2.3.1 Metod för datainsamling och analys 
 
Syftet med vår kandidatuppsats är att öka förståelsen för vad företag gör för att behålla sitt 
humankapital och vilka motiv som kan finnas till att företag väljer att förvalta det genom 
kompetensutveckling. För att skapa en djupare förståelse för vårt problemområde valde vi en 
kvalitativ ansats för vår studie. 
 

25 U. Lundahl/P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999. 
26 U. Tebelius i R. Patel/U. Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik, 1987. 
27 U. Lundahl/P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999. 
28 U. Lundahl/P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999. 
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Vid en kvalitativ inriktning söker forskaren kunskap som ska inventera, uttyda och förstå 
fenomen, förklarar Patel & Tebelius.29 
Enligt Lundahl & Skärvad är kvalitativa undersökningar lämpliga att använda när data 
exempelvis omfattas av attityder, värderingar, föreställningar, motiv och känslor.30 
 
Vi anser att en kvalitativ metod underlättar för oss vid besvarandet av vår forskningsfråga, 
eftersom kunskapssyftet är att skapa förståelse för det studerade fenomenet. Genom 
personliga intervjuer vill vi försöka förstå respondenternas uppfattningar, värderingar och 
attityder angående problemet.  
 
2.3.2 Val av forskningsobjekt 
 
Vårt urval består av ett större kunskapsintensivt tjänsteföretag som forskningsobjekt. Vi valde 
att låta företaget vara anonymt, för att inte intervjupersonernas identiteter ska vara möjliga att 
härleda. Vårt syfte med att garantera respondenterna anonymitet var att de därigenom skulle 
känna sig fria att uttrycka sina uppfattningar, värderingar och attityder. Företaget anses både 
av allmänheten och av företagsledningen vara framstående med förvaltning av sitt 
humankapital och att generera bra resultat. Anledningen till vårt företagsval var att vi läst en 
artikel angående deras satsningar på bland annat kompetensutveckling31. Artikeln väckte vårt 
intresse för företaget och gav oss orsak att tro att de är långt framme i utvecklingen, när det 
gäller att tillvarata sitt humankapital. Genom att studera detta företag vill vi öka förståelsen 
för och medvetenheten om vårt forskningsområde. 
 
Eftersom meningen är att få en djupare förståelse för det undersökta fenomenet ville vi få 
olika aspekter på vår frågeställning. För att uppnå detta och eftersom vi valt ett 
ledningsperspektiv bestämde vi oss för att utföra intervjuer med två chefer vid företaget. Vi 
beslutade även att intervjua en facklig representant på företaget, då vi fann det intressant att 
inhämta empiri från medarbetarnas representant. Vi valde den fackliga respondenten för att 
kunna se och tolka om dennes uppfattning skiljer sig från ledningens, när det gäller deras 
förvaltning av humankapital. 
 
För att bestämma tid för intervjuer tog vi kontakt med företagets växel och fick därigenom 
information om vilka respondenter som var lämpliga att tala med i vårt fall. Därefter ringde vi 
vid ett flertal tillfällen respondenterna innan vi slutligen lyckades få kontakt med dem för att 
bestämma tid och plats för intervjuerna.  
 
2.3.3 Intervjufrågor 
 
Enligt Kvale är ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun intervjupersonens livsvärld och 
dennes relation till den. Att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade 
upplever och förhåller sig till är syftet med forskningsintervjun.32 
 
Vid insamling av vår empiri valde vi att använda oss utav personliga och fokuserade 
intervjuer. Intervjuerna har varit semistandardiserade. Detta innebär att vi på förhand har 
konstruerat vissa frågor som gett utrymme till vidareutveckling i form av följdfrågor under 

29 R. Patel/U. Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik, 1987. 
30 U. Lundahl/P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999.  
31 Källan kan ej anges av anonymitetsskäl.  
32 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997. 
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intervjuernas gång. För att ge respondenten maximalt utrymme att svara inom, har frågorna 
som använts under våra intervjuer även varit ostrukturerade.33 
 
Våra intervjufrågor mailades i förväg till en av respondenterna, eftersom personen ifråga 
begärde detta för att kunna förbereda sig inför intervjun. Övriga respondenter hade ingen 
önskan om att få tillgång till frågorna i förväg, vilket vi ansåg vara bättre med tanke på att 
svaren då kan bli mer spontana. 
 
2.3.4 Intervjugenomförande 
 
Våra respondenter var alla tillmötesgående och intresserade av vårt problemområde. För att 
kunna göra bra och personliga intervjuer började vi varje intervju med att förklara vårt syfte 
med studien och muntligt garantera respondenten anonymitet. Respondenten fick efter det 
inleda med att berätta lite allmänt om sig själv, sitt arbete och företaget. Att börja intervjuerna 
på detta sätt menar vi är bra för att bygga upp ett förtroende mellan intervjuaren och 
respondenten. För att visa vårt intresse lyssnade vi aktivt och ställde följdfrågor under hela 
tiden intervjuerna pågick. 
 
Varje intervju tog cirka en till två timmar och utfördes under en och samma vecka med en 
dags mellanrum. Vi deltog båda två vid intervjutillfällena, vilket vi ansåg skulle vara till 
fördel för oss vid senare tolkning och analys av intervjumaterialet. Före varje intervju 
bestämdes vem av oss som skulle leda denna och vem av oss som skulle ha i uppgift att göra 
anteckningar. Vi hjälptes båda åt att ställa följdfrågor för att få ett så uttömmande svar som 
möjligt av respondenten. Detta fann vi vara väl fungerande eftersom en ensam intervjuare kan 
ha mindre möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Vi valde att använda bandspelare, efter godkännande av respondenten, eftersom det ger 
möjlighet att gå tillbaka och studera det insamlade materialet efter avslutade intervjuer. 
Respondenterna gav oss också löfte om att vi gärna fick kontakta dem i efterhand ifall 
intervjumaterialet skulle behöva kompletteras. 
 
2.3.5 Bearbetning av empiri 
 
Efter intervjuerna skrev vi ned och sammanförde bandupptagningarna med våra 
kompletterande anteckningar. Därefter hade vi ett omfattande material av rådata att bearbeta. 
För att bringa ordning och få struktur på textmaterialet sammanställdes och sammanfattades 
det efter frågeformulären34 som använts vid intervjuerna. Det empiriska materialet35 blev efter 
detta mer hanterbart inför vårt analysarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 R. Patel i R. Patel/U. Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik, 1987. 
34 Se bilaga 1 och 2. 
35 Se bilaga 3. 
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3 TEORI 
 
I teoriavsnittet beskriver vi begrepp och behandlar teorier om Kunskap, Kompetens, 
Humankapital, Kompetensutveckling, Motivation, delaktighet och engagemang. Enligt vår 
mening är de här områdena nyckelfaktorer för vårt valda forskningsobjekt, ett 
kunskapsintensivt tjänsteföretag, och är därigenom relevanta för vår studie. Vi ser det som att 
ett kunskapsintensivt tjänsteföretag är beroende av medarbetarnas, humankapitalets, kunskap 
och kompetens. Därigenom blir det viktigt för företaget/ledningen att investera i 
medarbetarnas kompetensutveckling och att skapa motivation, delaktighet och engagemang 
hos dem. Teorierna bildar den referensram genom vilken vi kommer att tolka och analysera 
vår empiri. 
 
3.1 Kunskap och kompetens 
 
”Knowledge is the new battlefield for countries, corporations and individuals. We all 
increasingly face conditions that demand more knowledge for us to function and, in the long 
run, for us to survive.”36 
 
I Svenska Akademiens Ordlista förklaras ordet kompetens som ”skicklighet”, ”behörighet” 
och ”duglighet”.37 
 
Enligt Sahlqvist & Jernhall är kunskap ett absolut begrepp och kompetens ett relativt begrepp. 
Kunskap ingår i det vidare begreppet kompetens. Den kunskap som inhämtats i ett ämne har 
man, oavsett om den används eller inte. Denna kunskap kan för individen ha ett värde i sig, 
men för organisationen blir den inte värdefull förrän den används. Kompetens handlar om 
förmågan att lösa en förelagd uppgift. I begreppet kompetens inryms bland annat en 
blandning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter.38 
 
Anttila anser att den viktigaste faktorn för företags framgång och överlevnad är de anställdas 
förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför. För att kunna lösa uppgifterna krävs kompetens i 
form av kunskaper, erfarenheter, kontakter eller någon annan förutsättning. Det är förmågan 
att använda de olika förutsättningarna, för att kunna lösa uppgifterna, som är kompetens.39 
 
Keen menar också likt Anttila att kompetens är förmågan att klara en situation, men också 
förmågan att handla och att se framåt. För att klara detta krävs att individen har färdighet, 
kunskap, erfarenhet, kontakter och värderingar. Dessa fem delar ingår i Keens illustration av 
kompetensbegreppet, såsom i form av en hand. Alla de fem delarna i handen måste samordnas 
och handledas för att överhuvudtaget kunna skapa, precis på samma sätt som alla delar behövs 
för att handen ska fungera.40 Sahlqvist & Jernhall anser att Keens alla kompetensdelar behövs 
för att en organisation ska ha en fungerande kompetens, precis som handens alla delar behövs 
för dess funktion41. 
 
Sahlqvist & Jernhall menar att det i företag finns en stor reserv av kunskaper och erfarenheter 
som aldrig nyttjas, den så kallade dolda kompetensen. Många gånger känner varken ledare 

36 K.A. Nordström/J. Ridderstråle, Funky business – talent makes capital dance, 1999 s 21. 
37 Svenska Akademiens Ordlista , SAOL, 2000. 
38 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
39 M. Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, 1997. 
40 K. Keen, Vad är kompetens?, 1989. 
41 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
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eller medarbetare till den kompetensmässiga kapacitet som finns inom företaget. Detta gör att 
ledningens dilemma ofta är att kompetensen finns där de minst anar och om de hittar och 
släpper fram den vet de inte hur de ska bete sig. En anledning till att det finns dold kompetens 
i företag kan vara att aktuell information inte når fram till innehavaren av den kompetens som 
skulle kunna nyttjas. Informationen når inte fram eftersom ingen vet att den behöver nå fram 
just dit. Om ledningen inte är medveten om och inte håller sig ajour med vad som finns och 
görs i ett företag, leder det alltid till slöseri med resurser.42 Hansson exemplifierar 
arbetsuppgifternas krav, ledningsformerna och företagskulturen som påverkande faktorer för 
att kompetens ska komma till sin rätt. Faktorerna underlättar eller försvårar det personliga 
engagemang som behövs för att fullt ut tillvarata och utveckla kompetens.43 
 
Många företag ägnar inte tid åt att leta efter dold kompetens, enligt Sahlqvist & Jernhall. De 
menar att skälen kan vara att det ofta finns lågt intresse för utveckling, inga ekonomiska 
incitament samt sällan lämpliga instrument för att söka dold kompetens. Den intelligenta 
organisationen försöker finna den dolda kompetensen för att kunna utnyttja den i sitt arbete att 
bli bättre, mer attraktiv och för att skapa säkrare förutsättningar för överlevnad och 
utveckling. Morgondagens organisation, den intelligenta organisationen, karaktäriseras av 
tydlighet, delaktighet, öppenhet och överblick. Vidare anser författarna att kompetens är 
nyckeln till framtiden och den viktigaste råvaran för kunskapsintensiva organisationer.44 
 
Roos et al påstår att kunskap och lärande, som ingår i kompetensbegreppet, är viktiga faktorer 
för företag i dagens samhälle. Att för företag sprida kunskap internt är ett mål i sig och ett skäl 
till att utveckla ny kunskap.45 Hansson pekar på att kompetens som utvecklas i företaget 
måste kunna spridas inom hela företaget och snabbt bli tillgänglig för alla, för att alla ska få ta 
del av de innovationer som utvecklas. Detta gör att ”hjulet” slipper uppfinnas på flera håll 
samtidigt. En grundläggande företagsarkitektur som uppmuntrar till lärande och ett 
ledningsarbete som är inriktat på att skapa attraktiva relationer är exempel på faktorer som 
underlättar vid ledning av lärande, menar Hansson.46 
 
3.2 Humankapital 
 
3.2.1 Definitioner 
 
Humankapital definieras på många sätt, genom teoretikers användning av olika terminologier. 
Innebörden av deras definitioner skiljer sig inte nämnvärt åt. De definitioner vi tar upp är 
formulerade av Johan Hansson/ Pähr E. Andersson, Leif Edvinsson/Michael S. Malone, 
Thomas A. Stewart och Annie Brooking. 
 
Enligt Hansson & Andersson ingår humankapital tillsammans med strukturkapital och 
affärskapital i det intellektuella kapitalet. De benämner human-, struktur- och affärskapital 
som ”de tre valutorna”. Av dessa tre valutor är det humankapitalet som inte kan mätas i 
kronor och ören, utan att först omvandlas till struktur respektive affärskapital, som i sin tur 
omvandlas till mätbara värden för att kunna ses som en tillgång i företaget. Författarna anser 
att humankapitalet är det viktigaste för företag, men för att kunna definiera humankapitalet 
måste först kompetensbegreppet definieras. Kompetens är medarbetarens kunskap, förmåga 

42 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
43 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
44 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
45 J. Roos et al, Intellectual Capital, 1998. 
46 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
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och vilja att utföra det denne har kunskap om. Om dessa komponenter existerar ökar 
möjligheten att medarbetaren kan lösa de uppgifter som företaget ålägger han/hon.47 
 
När Hansson & Andersson väl har definierat kompetens blir definitionen av humankapitalet 
ganska given: Humankapitalet består av den kompetens som företagets medarbetare kan 
tillföra företaget och därigenom bidra till ett ökat värdeskapande inom företaget. Författarna 
påpekar att det i humankapitalbegreppet gäller att fånga alla värdedimensioner. Dessa former 
av värden innefattar inre värden, yttre funktionella värden och ekonomiska värden. Inre 
värden består av attityder, kunskaper, insikter och relationsskapande. Med yttre funktionella 
värden menas bland annat branschkännedom, volymökning, produktivitetshöjning och ökade 
kundkontakter. Lägre kostnader, ökade intäkter och större vinstmarginal hör till ekonomiska 
värden.48 
 
Edvinsson & Malones definition liknar i stort den Hansson & Andersson ger. De menar att 
humankapital tillsammans med strukturkapital utgör det intellektuella kapitalet, däremot 
inbegrips inte affärskapital. Humankapital kan inte ägas, utan är mer flyktigt medan 
strukturkapitalet kan ägas. Utan ett starkt humankapital är strukturkapitalet värdelöst, 
samtidigt som strukturkapitalet möjliggör och stödjer infrastrukturen hos humankapitalet, 
anser författarna.49  
 
Humankapitalet är enligt Edvinsson & Malone kombinationen av kunskap, skicklighet, 
innovativ förmåga och förmågan hos företagets enskilda anställda att utföra de aktuella 
uppgifter de blivit ålagda. Till en viss del är också företagets värderingar, kultur och filosofi 
inkluderade. Det är inte bara dessa mått som är innebörden av termen humankapital, utan 
dynamiken och kunskapsflödet måste fångas hos en intelligent organisation i en föränderlig 
omgivning. Företags kreativitet och innovationsförmåga måste också omfattas av det 
mänskliga kapitalet. Att finna den inaktiva, outnyttjade potentialen hos företagets medarbetare 
är uppgiften med förnyelse och utveckling. Finns inte en mänsklig dimension i ett företag 
kommer heller inte andra värdeskapande aktiviteter att fungera, anser Edvinsson & Malone.50 
 
Stewart menar att humankapitalet tillsammans med strukturkapitalet och kundkapitalet utgör 
det intellektuella kapitalet. Han menar vidare att alla dessa tre kapital måste samspela för att 
kunna utvecklas. Humankapitalet är medarbetarnas förmåga att lösa problem och tillvarata 
möjligheter. Det är också källan till innovation och förnyelse. Det är när medarbetarnas tid 
och begåvning engageras i sådana aktiviteter som leder till innovation och förnyelse som 
humankapitalet utvecklas, sprids och används. Stewart anser att humankapitalet utvecklas på 
två sätt: dels när människors kunskaper och kreativitet nyttjas av företaget och dels när fler 
har tillgång till den kunskap som är nödvändig för att skapa innovation inom företaget.51  
 
Brooking använder en annan terminologi än föregående teoretiker, men innebörden är dock i 
stort densamma. Hon använder begreppet human-centrerade tillgångar istället för 
humankapital. De human-centrerade tillgångarna innefattar färdigheter, expertkunnande, 
problemlösningsförmåga och övriga förmågor som innehas av de anställda. De human-
centrerade tillgångarna ingår i det intellektuella kapitalet tillsammans med 
marknadstillgångar, intellektuellt ägda tillgångar och infrastrukturella tillgångar. De två 

47 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
48 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
49 L. Edvinsson/M.S. Malone, Det intellektuella kapitalet, 1998.  
50 L. Edvinsson/M.S. Malone, Det intellektuella kapitalet, 1998. 
51 T.A. Stewart, Intellektuellt kapital, 1999. 
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sistnämnda tillgångarna kan i stort liknas vid det som Hansson & Andersson, Edvinsson & 
Malone och Stewart kallar strukturkapital.52 
 
3.2.2 Val av definition 
 
Eftersom ingen av definitionerna av humankapitalet kan sägas vara rätt, väljer vi den 
definition som vi menar överensstämmer med vår uppfattning av begreppet. Hansson & 
Andersson menar att för att förstå humankapital måste först kompetens förstås, eftersom 
humankapital består av den kompetens som medarbetarna tillför för att öka värdeskapandet 
inom företaget53. När vi i fortsättningen använder oss av begreppet humankapital i uppsatsen 
är det därmed Hansson & Anderssons definition vi avser. 
 
3.2.3 Immateriell tillgång 
 
För Edvinsson & Malone är immateriella tillgångar de som saknar fysisk existens, men trots 
det har ett värde för företaget. De kännetecknas av att de ofta är långfristiga och inte kan 
värderas exakt förrän de eller företaget säljs. Författarna menar att personalens kompetens, 
humankapitalet, är ett exempel på en immateriell tillgång. Vidare anser de att denna 
immateriella tillgång, och övriga, spelar en allt större roll för dagens företag. I många företag 
dominerar de immateriella tillgångarna totalt i jämförelse med de materiella.54 
 
Sveiby ser som Edvinsson & Malone personalens kompetens som en immateriell tillgång för 
företaget, men benämner den även som en osynlig tillgång. Denna tillgång kan inte ägas av 
företaget, utan endast av individerna eftersom de är frivilliga medlemmar av företaget.55 
 
3.3 Att förvalta humankapital 
 
Det finns många sätt för företag att tillvarata sitt humankapital. Vi behandlar områden såsom 
kompetensutveckling, motivation, delaktighet och engagemang.  
 
3.3.1 Kompetensutveckling 
 
”Kompetensutveckling är väsentlig för alla människor i deras dagliga arbete och för 
samhället som helhet.”56 
 
I en framtid är produktivitetstillväxt, effektivitet och kvalitetsförbättring allt mer 
sammankopplade med kompetensutveckling på arbetsplatserna, menar Marking. Han anser 
vidare att företag måste kunna tillmötesgå ett större spektrum i marknadens efterfrågan än 
förr. Detta innebär att arbetssättet måste förändras, vilket ställer helt nya kompetenskrav. Vid 
en ökande förändringstakt, det vill säga när förändringsprocessen nästan är kontinuerlig, 
behöver även de anställdas kompetens kontinuerlig utveckling. Det är hur de anställdas 
kompetens tillvaratas och utvecklas som är avgörande för produktiviteten. 
Utbildningssatsningar syftar oftast till att ge en anställd vissa kunskaper som saknas för att 
utföra en viss bestämd arbetsuppgift och är i bästa fall en investering i en enskild individ.57 

52 A. Brooking, The Technology Broker, I J. Roos et al, Intellectual Capital, 1998. 
53 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
54 L. Edvinsson/M.S. Malone, Det intellektuella kapitalet, 1998. 
55 K-E. Sveiby, Kunskapsflödet, 1995.  
56 C. Marking, Kompetens i arbete, 1992 s 7. 
57 C. Marking, Kompetens i arbete, 1992. 
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Sahlqvist & Jernhall anser att kompetensutveckling också siktar till att öka och bygga upp 
individens förmåga att lösa nya uppgifter58. 
 
Olovzon påpekar att det inte är tillräckligt för företag att kartlägga dagens behov av 
kompetens. Det krävs även att de hela tiden ligger ett steg före för att förstå vilken kompetens 
som behövs för morgondagen. Han poängterar att kompetens är en färskvara, eftersom 
utvecklingen ständigt går framåt. Vad som idag anses vara bra kompetens, kan imorgon vara 
inaktuellt. Det ingår i företags kompetensutveckling att utveckla en förmåga att behålla de 
anställda och deras kompetens, men det är också viktigt att nya impulser tillförs.59 Keen 
påpekar att det blir allt viktigare för ledningen att engagera, motivera och vidareutveckla sin 
personal60. 
 
För att skapa en konstruktiv kompetensutveckling anser Sahlqvist & Jernhall att det är 
avgörande att ledningen börjar med att tydliggöra företagets mål och visioner för de anställda. 
Det är även betydelsefullt att ledningen visar hur resultatet av kompetensutvecklingen kan 
komma att te sig och att den visar att medarbetarnas engagemang behövs som resurs för att 
påverka framtiden. Författarna påpekar också att all kompetensutveckling börjar med att 
ledningen kartlägger vad företaget rymmer i form av kunskaper, färdigheter och 
erfarenheter.61 Hansson menar att när det gäller strategier för kompetensutveckling är de inte 
genomförda förrän de har följts upp. Sker ingen uppföljning sker inget lärande. Uppföljning 
kan genomföras med exempelvis personliga samtal eller standardiserade enkäter.62  
 
Anttila menar att det vid analysering av kompetens är vanligt att ledningen använder sitt eget 
omdöme och de blanketter som ledarna, i bästa fall, fyllt i under utvecklingssamtalen. Dessa 
blanketter handlar oftast mer om utbildningsönskemål än kompetensbehov. Många gånger 
används register över vilka utbildningar de anställda genomfört, för att mäta och följa upp 
kompetens. Författaren anser att ledningen istället borde utgå ifrån det den faktiskt har 
definierat som kompetens och härifrån fullfölja gången från ord till handling. Detta för att 
kunna tillämpa kompetensbegreppet praktiskt i företaget.63 
 
En förutsättning för att skapa en effektiv kompetensförsörjning är att medarbetare, ledare och 
ledning aktivt medverkar och tar ansvar, anser Anttila. Viljan att ta ansvar måste komma 
inifrån varje individ, eftersom det är svårt att tvinga någon till ansvarstagande. Enligt Anttila 
är det främst tre förutsättningar som är väsentliga för att kunna få medarbetare, ledare och 
ledning att ta ansvar och känna delaktighet i kompetensförsörjningen.64 ”Det måste finnas 
eller skapas: 
 

– en insikt om och en gemensam syn på kompetenskrav och befintlig kompetens, 
– en delaktighet i fastställande av kompetenskrav, kartläggning av befintlig 

kompetens och prioriteringar, 
– ett ansvarstagande för genomförandet av kompetensutvecklingen. Oavsett om det 

gäller den enskilde medarbetarens egen, avdelningens eller organisationens 
kompetens.”65 

58 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
59 U. Olovzon, Kan man sälja kompetensutveckling?  i C. Marking, Kompetens i arbete, 1992. 
60 K. Keen, Vad är kompetens?, 1989. 
61 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
62 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
63 M. Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, 1997. 
64 M. Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, 1997. 
65 M. Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, 1997 s 135. 
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Wilhelmson instämmer med Anttila i att det är av stor betydelse för företag att skapa sig en 
egen bild av kompetensbegreppet, speciellt vid satsningar på kompetensutveckling. Det kan 
annars bli svårt att identifiera, bedöma och utveckla kompetens. Författaren fortsätter med att 
peka på att det är ledningens uppgift att passa ihop verksamhetens behov av kompetent 
personal och den anställdes önskan om eller vilja till kompetensutveckling. Wilhelmson 
diskuterar olika situationer som kan uppstå när de två krafterna som styr personalutvecklingen 
möts, det vill säga verksamhetens mål kontra individernas behov. Hon talar om fyra olika 
situationer:66 
 

– Situation A: Verksamhetens mål är diffusa/motstridiga och individens behov är 
små/osynliga. Det existerar i denna situation ingen egentlig personalutveckling, i 
så fall endast i form av belöning. Anledningarna till detta kan vara flera, såsom 
otydliga eller konfliktfyllda verksamhetsmål eller att individerna anser sig vara 
färdigutbildade. 

 
– Situation B: Verksamhetens mål är tydliga, men individens behov är små/osynliga. 

I denna situation är ledningen medveten om vilka behov verksamheten har av 
personalutveckling. Detta kan resultera i att personalen ”beordras” till utbildning, 
oavsett om de själva anser sig behöva det eller inte. 

 
– Situation C: Verksamhetens mål är diffusa/motstridiga, medan individens behov är 

stora/synliga. Det existerar i denna situation utrymme och gehör för vissa 
individers önskemål, men detta är inte kopplat till verksamhetens mål. 

 
– Situation D: Verksamhetens mål är tydliga och individens behov är stora/synliga. I 

denna situation existerar det inom företaget kunskap om både verksamhetens 
kompetensbehov och individernas önskemål/behov. Vid företaget har de förståelse 
för att effektivitet är beroende av personalens intresse, engagemang och lojalitet. 67 

           
Hansson & Andersson betonar att det kostar pengar att utveckla människors kompetens. För 
att kunna motivera satsningar på kompetensutveckling måste de ekonomiska effekterna av 
satsningarna fastställas. Det är investeringar i medarbetarnas kompetensutveckling som ska 
generera ett märkbart ekonomiskt mervärde, genom att medarbetarnas effektivitet och 
produktivitet ökar. Genom att mäta personalens kompetens före och efter 
kompetensutveckling, kan effekten av kompetensutveckling ses. Detta ökar möjligheterna till 
att se satsningarna på kompetensutveckling som en investering istället för en kostnad. Ett 
regelbundet upprepande av processen och noggrant analyserande av framgångsfaktorer, 
nyckeltal och indikatorer ger företag stora möjligheter att visa på att de mjuka värdena är 
hårdvara. Det handlar om att satsningar på kompetensutveckling i slutänden resulterar i ökad 
lönsamhet för företag.68 
 
3.3.2 Motivation, delaktighet och engagemang 
 
Sahlqvist & Jernhall påpekar att det är viktigt att ledningen skapar en arbetsmiljö som ger 
upphov till stimulans för inlärning och kompetensutveckling. I en arbetsmiljö som 
undertrycker lärande är risken stor att många avstår från att utnyttja lärtillfällena. De menar 
vidare att för att främja personlig utveckling och tillväxt på en arbetsplats är det bland annat 

66 L. Wilhelmson, Organisationens dolda resurs, 1990. 
67 L. Wilhelmson, Organisationens dolda resurs, 1990. 
68 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
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viktigt att de anställda ska kunna ha en hög grad av självständighet i arbetet och att de känner 
att de har en betydelsefull uppgift att fylla i företaget. Arbetet ska i sin tur uppmuntra de 
anställda att få insikt i och förståelse för hela deras arbetssituation, för att de ska känna 
delaktighet. Ledningen bör se till att varje medarbetare ges möjlighet att se sin roll i företaget 
genom att de får vetskap om mål och delmål. På detta sätt kan medarbetaren förstå sin egen 
insats i ett större sammanhang och genom målen få vägledning i arbetet. Det är också av vikt 
att ledningen försöker införa ett synsätt som stimulerar till att se möjligheter istället för 
problem.69  
 
För att befrämja medarbetarnas personliga utveckling bör arbetsförhållandena, enligt 
Sahlqvist & Jernhall, uppmuntra till samarbete och direkta kontakter mellan människor. 
Ledningen måste föregå när det gäller att skapa engagemang på arbetsplatsen. Genom att 
tydligt visa engagemang och uthållighet skapas även engagemang och motivation hos 
medarbetarna. För att tillföra energi till de anställda och därmed också till företaget, ska 
ledningen se till att feedback ges på deras insatser. Ledningen bör kontinuerligt ge kvitto på 
vad effekten blir av insatserna som görs. 70 
 
Hagemann anser att det är ledningens konst att motivera som är drivkraften för att kunna 
skapa arbetslust för medarbetarna. Hon tycker att det är ledningens uppgift att motivera 
medarbetarna genom att ge dem möjligheter att lära vidare, eftersom de är villiga att lära, och 
att få utnyttja sina kapaciteter i arbetet. För att lyckas i en föränderlig tid är medarbetarnas 
vilja till livslångt lärande en förutsättning.71 
 
Det är genom att skapa ett arbetsklimat där öppen och förtroendefull kommunikation råder 
som den dolda kompetensen frisätts och en kreativ miljö formas, enligt Sahlqvist & Jernhall. 
Med en kreativ miljö menar författarna bland annat att ledning och medarbetare måste känna, 
visa och förtjäna varandras förtroende.72   
 
Hagemann menar också, som Sahlqvist & Jernhall, att det är viktig att skapa en öppen 
kommunikation. Detta för att ledningen har mycket att tjäna genom att bli uppmärksam på de 
anställdas potential, vilket kan ske via en öppen dialog. Författaren anser vidare att ledningen 
även bör stimulera till en diskussion om vad som motiverar och demotiverar medarbetarna. 
Det är viktigt att medarbetarna känner att de är en viktig del av verksamheten.73  
 
Sturmark anser att företag måste sörja för en god arbetsmiljö och goda möjligheter till ansvar 
och inflytande för medarbetarna. Han menar även att medarbetarna ska känna delaktighet, 
belönas på ett bra sätt och att det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.74 
Hagemann konstaterar att när det gäller belöning är det inte bara lön som är av betydelse för 
medarbetarna, det är lika viktigt att de blir värdesatta av överordnade. Får inte medarbetarna 
denna erkänsla kan det resultera i att de säger upp sig, vilket gör att kompetens försvinner och 
möjligheter till förtjänst går förlorade.75 Hansson menar att lönesystem och belöningsformer 
visar på vad som är viktigt såsom resultat, beteende och kompetens. För att påverka 
engagemang och personlig kompetensutveckling är lönesättning ett betydande verktyg. Trots 

69 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
70 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
71 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
72 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
73 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
74 C. Sturmark, Den nya ekonomin – Med passionen som drivkraft, 2000. 
75 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
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detta är det många gånger andra åtgärder och möjligheter som är mer drivande. Det kan till 
exempel röra sig om möjlighet till avancemang, utvidgade arbetsuppgifter, utbildning samt 
även vardagliga tecken på uppskattning och uppmärksamhet.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
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4 ANALYS 
 
I analysavsnittet presenterar vi de tolkningar som gjorts med hjälp av teorier och det 
empiriska material77 vi samlat in under genomförda intervjuer. Eftersom vi garanterat de tre 
respondenterna anonymitet benämns de som chef A, chef B och facklig representant. 
Avsnittet är disponerat enligt följande ordning: Motivation, delaktighet och engagemang, 
Humankapital, Kompetens, Kompetensutveckling och Uppgift och mål. 
 
4.1 Motivation, delaktighet och engagemang 
 
När det för ledningen gäller att skapa motivation, delaktighet och engagemang hos 
medarbetarna kan det ta sig uttryck på många olika sätt. Vi har utifrån vårt empiriska material 
förstått att bland det viktigaste för företaget/ledningen är att se till att det finns 
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Genom att de har en fungerande internrekrytering 
och erbjuder utbildningsmöjligheter skapas motivation och vilja att stanna kvar inom 
företaget. Chef A menar att det samtidigt är positivt för företaget eftersom det kostar mer att 
nyrekrytera än internrekrytera medarbetare. Han anser även att medarbetarna blir engagerade 
och känner delaktighet genom att företagets övergripande mål bryts ned till delmål. Delmålen 
gör att medarbetaren tydligare kan se hur han/hon kan bidra till att nå de övergripande målen. 
Chef B tillägger att det är ledningens uppgift att tydligt visa för medarbetarna vart företaget är 
på väg för att de ska känna motivation och delaktighet. Han säger: 
 

”Alla måste ha en fair chans till att kunna göra ett bra arbete.” 
 
Att företaget/ledningen erbjuder utvecklingsmöjligheter och skapar delmål stämmer med 
Sahlqvist & Jernhalls78 resonemang. De menar att det är viktigt att ledningen stimulerar 
medarbetarna till att se möjligheter istället för problem. Ledningen ska se till att medarbetarna 
får insikt och förståelse för sin arbetssituation och sina viktiga insatser, för att de ska känna 
delaktighet. Medarbetarna kan genom mål och delmål få förståelse för sina egna insatser. 
Utifrån vår empiri har vi uppfattat att den fackliga representantens åsikt delvis skiljer sig från 
chefernas, när han menar att ledningens arbete för att få medarbetarna motiverade och att 
stanna kvar inom företaget många gånger styrs av tillgången av finansiella resurser. Han 
menar även att vissa medarbetare innehar en mycket tung arbetsbörda, vilket gör att de inte 
mår bra och inte känner någon motivation.  
 
Vår tolkning är att det inom företaget finns goda utvecklingsmöjligheter, men att vissa 
medarbetare kanske har svårt att se dem på grund av för hög arbetsbelastning. Dessa 
medarbetare kan få svårt att se möjligheter, utan ser istället problem som ledningen inte 
uppmärksammar. De känner troligtvis inte heller att deras insatser är av värde för ledningen. 
Hagemann79 menar att om medarbetarna inte blir värdesatta av ledningen kan det resultera i 
att de slutar vid företaget, vilket gör att kompetens försvinner och möjligheter till förtjänst går 
förlorade. 
 
Enligt chef A kan medarbetarna, genom den årliga medarbetarundersökningen, påverka sin 
arbetssituation och därigenom känna att han/hon är av betydelse för företaget/ledningen. Det 
framkom under våra intervjuer att det inom företaget finns många förmåner för medarbetarna 

77 Se bilaga 3. 
78 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
79 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
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och att det arbetas med att ta fram ett nytt belöningssystem. Enligt representanten är avsikten 
med det nya belöningssystemet att medarbetarna ska känna motivation och att de värdesätts 
av företaget/ledningen. Detta kan jämställas vid Sturmarks80 åsikt, som innebär att företag ska 
ansvara för att medarbetarna har goda möjligheter till inflytande och att de belönas på ett bra 
sätt. Chef B poängterar att de i framtiden måste förbättra sig, när det gäller att belöna 
medarbetarnas kompetens. Han menar vidare att medarbetaren är mer värd för företaget ju 
mer kompetens han/hon har och ska därför också få mer betalt. Men samtidigt säger 
respondenten: 
 

”De ska också bli belönade inte bara i form av pengar, utan uppmärksamhet är mycket 
viktigare.” 
 

Representanten anser att ledningen idag är bra på att tala om, både med ord och handlingar, 
hur duktiga medarbetarna är. Chef B och representantens resonemang kan förstås genom 
Hagemanns81 mening om att det för medarbetarna inte bara är lön som är viktigt, utan att bli 
värdesatt av de överordnade är av lika stor betydelse.  
 
Ovanstående resonemang tolkar vi som att ledningen ser det som sin uppgift att belöna sina 
medarbetare på ett för dem värdefullt sätt. Belöningen kan ta sig uttryck i andra former än 
pengar, såsom att ledningen visar medarbetarna sin uppmärksamhet. Att både få betalt och få 
visad erkänsla kan göra att medarbetarna blir mer motiverade och att deras vilja till att stanna 
kvar inom företaget ökar. 
 
Sahlqvist & Jernhall82 menar att arbetsförhållanden bör uppmuntra till samarbete och samspel 
mellan medarbetarna, för att främja deras individuella utveckling. Genom våra intervjuer har 
det visat sig att det inom företaget arbetas i team, där medarbetarna har liknande 
arbetsuppgifter, vilket båda cheferna menar skapar ett naturligt samarbete. Däremot tror två 
av respondenterna att samarbetet mellan avdelningarna inte blir lika naturligt som inom 
teamen.  Vi tolkar detta som att ledningen genom teamen försöker att uppmuntra 
medarbetarna till samarbete. Om ledningen på samma sätt försökte att uppmuntra till 
samarbete mellan avdelningarna, skulle det kunna innebära att varje medarbetares egen 
utveckling stimuleras. 
 
Chef A anser att de öppna kontorslandskapen gör att medarbetarna har en nära kontakt, vilket 
främjar kunskapsutbytet. Han menar även att de kommande diskussionsforumen kommer att 
innebära en form av kunskapsutbyte mellan medarbetarna. Representanten är av den åsikten 
att den snabba utvecklingen inom branschen gör att ledningen inte alltid hinner bry sig om 
vad som mer kan göras, även om den vill, för att stimulera kunskapsspridandet och 
medarbetarnas vilja till att lära. För ledningen prioriteras oftast ett bra resultat och 
måluppfyllelse. Roos et al83 menar att kunskap och lärande är viktigt för dagens företag. 
Kunskapsspridning inom företag är ett mål i sig och en orsak till att utveckla ny kunskap. 
Även Hansson84 menar att den kompetens som utvecklas i företaget snabbt bör bli tillgänglig 
för alla inom företaget, för att de ska kunna ta del av innovationer som utvecklas. Görs detta 
slipper ”hjulet” att uppfinnas på flera håll samtidigt. Enligt chef A främjar de öppna 

80 C. Sturmark, Den nya ekonomin – Med passionen som drivkraft, 2000. 
81 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
82 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
83 J. Roos et al, Intellectual Capital, 1998. 
84 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
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kontorslandskapen inom företaget kunskapsutbytet, vilket också kan relateras till Hansson85. 
Han menar att en grundläggande företagsarkitektur som uppmuntrar till lärande är en faktor 
som underlättar vid ledning av lärande. Enligt vår tolkning är det viktigt att 
företaget/ledningen engagerar sina medarbetare till att dela med sig av sina kunskaper. 
Kunskapsspridning gör att alla medarbetare inom företaget kan få möjlighet att ta del av ny 
kunskap och härmed kan det undvikas att samma saker uppfinns på flera avdelningar 
samtidigt. 
 
De intervjuade cheferna anser att det råder en öppen och kommunikativ miljö inom företaget. 
Cheferna menar att deras uppgift bland annat är att stödja, uppmuntra och vara bra på att 
kommunicera för att visa medarbetarna uppskattning. Representanten pekar på att de nya 
cheferna i ledningen har bidragit till en mer öppen kommunikation i företaget. Detta kan 
förstås genom Hagemann86 som säger att det är betydelsefullt att skapa en öppen 
kommunikation eftersom ledningen tjänar på att bli uppmärksam på medarbetarnas potential. 
Vidare anser författaren att det är ledningens konst att motivera som skapar arbetslust hos 
medarbetarna. Sahlqvist & Jernhall87 menar att ett arbetsklimat med öppen och förtroendefull 
kommunikation också gör att den dolda kompetensen frisätts och en kreativ miljö formas. 
 
Vi tolkar det som att ledningen har en viktig uppgift att fylla när det gäller att uppnå en öppen 
kommunikation inom företaget. Den öppna kommunikationen kan göra att ledningen blir mer 
medveten om medarbetarnas kompetens, som därigenom kan tillvaratas på ett bättre sätt inom 
företaget. Det är ledningens sätt att motivera som kan vara avgörande när det gäller att få 
medarbetarna att känna arbetsglädje. 
  
4.2 Humankapital 
 
Våra respondenter har olika definitioner på begreppet humankapital. Precis som teoretikerna 
använder sig av olika terminologier finner vi att det är på samma sätt i praktiken. Genom vår 
empiri kan vi se att två av respondenterna har liknande syn på begreppet som Hansson & 
Andersson88. Teoretikerna ser humankapitalet som den kompetens medarbetarna tillför 
företaget och genom detta bidrar de till ett ökat värdeskapande inom företaget. En av cheferna 
talar om att de dagligen vid företaget hellre använder begreppet medarbetare istället för 
humankapital, för att skapa mer delaktighet. Humankapitalbegreppet används mer på en 
övergripande nivå inom företaget. 
 
Även om respondenterna har olika definitioner på begreppet humankapital är deras mening 
precis som Hansson & Anderssons89 att humankapitalet är avgörande för företagets 
överlevnad. Den ene chefen uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Den kunskap som finns hos alla våra medarbetare är det som bygger upp och gör 
företaget framgångsrikt.” 
 

Vår empiri visar att värdet av humankapitalet, det vill säga medarbetarna, ännu inte mäts i 
kronor och ören vid företaget. Respondenterna är ändå av den åsikten att det går att mäta det 
mänskliga värdet på ett eller annat sätt. Chef B uttalar sig på följande vis: 

85 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
86 G. Hagemann, Konsten att motivera, 1990. 
87 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
88 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
89 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
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”Det går att räkna på precis allting. Allt går att mäta i kronor och ören, även värdet av 
människorna.” 
 

Enligt Hansson & Andersson90 måste först humankapitalet omvandlas till strukturkapital, 
vilket i sin tur omvandlas till mätbara värden. Det är först därefter som humankapitalet kan 
ses som en tillgång och genom detta kan mätas i kronor och ören. Respondenterna är av 
samma åsikt när det gäller att medarbetarna, humankapitalet, är den viktigaste tillgången för 
företaget, vilket det idag satsas mer resurser på än förut. Den ene chefen tillägger dock att 
även kunder och ett ekonomiskt resultat är av lika stor betydelse. Detta eftersom att alla tre 
måste samverka, för att verksamheten ska utvecklas och överleva. Chefens åsikt kan få en 
innebörd genom Hansson & Anderssons91 tankar om att alla värdedimensioner bör beaktas 
vad det gäller humankapitalbegreppet. Värdedimensionerna innefattar inre värden, yttre 
funktionella värden och ekonomiska värden.  
 
4.3 Kompetens 
 
Angående definitionen av begreppet kompetens är respondenternas förklaringar relativt 
likvärdiga, precis som olika teoretikers. Chef B: s uppfattning är att kompetens är en total syn 
på duglighet som exempelvis består av kunskaper, färdigheter, erfarenheter och förmåga att 
hantera relationer. Representanten tillägger också att förmågan att våga hävda sina rättigheter 
och ta reda på sina skyldigheter ingår i kompetensbegreppet. Även chef A förklarar 
kompetens med kunskap och förmåga, men betonar också att det måste finnas en vilja hos 
medarbetaren att utföra arbetsuppgiften.  Han menar vidare att alla dessa tre beståndsdelar 
måste till för att det ska kunna sägas att kompetensen är hög i företaget.  
 
Samtliga respondenters förklaringar av kompetensbegreppet kan i stort liknas vid Keens92 syn 
på kompetens. Hon liknar kompetens vid en hand som består av fem delar: färdighet, 
kunskap, erfarenhet, kontakter och värderingar. Sahlqvist & Jernhall93 menar att Keens alla 
kompetensdelar behövs för att en organisation ska ha en fungerande kompetens. 
 
För att tillvarata medarbetarnas kompetens genomför ledningen utvecklingssamtal med 
medarbetarna minst en gång per år. I utvecklingssamtalen utformas individuella 
utvecklingsplaner och medarbetarens önskemål till framtida utveckling tas upp. Det förs 
också en diskussion om vilka insatser som behövs för att kunna uppfylla relevanta önskemål. 
Vid företaget håller de på att kartlägga och registrera varje medarbetares samlade kompetens, 
för att bättre kunna nyttja den vid kompetensutveckling och internrekrytering. Chef A yttrar 
följande: 
 

”Att vi har en positiv syn på internrekrytering är något som gör att vi tillvaratar 
medarbetarnas kompetens.”  

 
Ledningens tillvägagångssätt angående utvecklingssamtalen menar Anttila94 oftast handlar 
mer om utbildningsönskemål än kompetensbehov. Han menar även att register ofta förs över 
de anställdas utbildningar, för att mäta och följa upp kompetens. Författaren menar att 

90 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
91 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
92 K. Keen, Vad är kompetens?, 1989. 
93 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
94 M. Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, 1997. 
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ledningen istället borde utgå ifrån det den faktiskt har definierat som kompetens och därifrån 
fullfölja gången från ord till handling. På detta vis kan kompetensbegreppet tillämpas 
praktiskt i företaget. Inom företaget måste finnas en insikt om och en gemensam syn på 
kompetenskrav och befintlig kompetens. Sahlqvist & Jernhall95 anser att all 
kompetensutveckling börjar med ledningens kartläggning av företagets samlade kompetens i 
form av kunskaper, färdigheter och erfarenheter. De menar att ledningen bör vara medveten 
om och hålla sig ajour med vad som finns och vad som görs i företaget, annars leder det till 
slöseri med resurser. Författarna menar vidare att den intelligenta organisationen försöker 
finna den dolda kompetensen för att kunna nyttja den i sitt arbete för att bli bättre.  
 
Enligt cheferna tillvaratas kompetensen inom företaget genom en väl fungerande 
internrekrytering, vilket kan relateras till Hansson.96 Han menar att det kan vara mer 
betydelsefullt för medarbetarna att ha möjlighet till avancemang än att ha en hög lön. 
Representantens uttalande motsäger chefernas, eftersom han anser att internrekryteringen inte 
fungerar som den borde. Han menar att det istället gäller att ha de ”rätta” kontakterna för att 
kunna avancera inom företaget. Däremot betonar representanten att företaget/ledningen är bra 
på att tillhandahålla och genomföra utbildningar för medarbetarna. Detta kan tolkas som att 
det för medarbetarna kan vara av stor vikt att det inom företaget finns möjligheter till att göra 
karriär. För att företaget/ledningen ska kunna tillvarata medarbetarnas kompetens kan det 
därför vara viktigt att internrekryteringen fungerar bra.  
 
4.4 Kompetensutveckling 
 
Utifrån vår empiri framkom det att kompetensutveckling är viktigt för att företaget ska kunna 
förändras i takt med den snabba utvecklingen på marknaden. Det är också av stor betydelse att 
kontinuerlig kompetensutveckling sker, för att företaget ska kunna tillhöra de bästa i sin 
bransch och prestera bra resultat. Därför är också kostnaden för kompetensutveckling 
nödvändig. Chef B menar att de inte varit tillräckligt bra på att förändras i takt med 
marknadens snabba utveckling, därför måste de nu hela tiden arbeta med 
kompetensutveckling för att bli mer effektiva. Chef B säger: 
 

”Om en medarbetare kan fler saker är han eller hon värd mer för företaget.” 
 
Marking97 menar att produktivitetstillväxt, effektivitet och kvalitetsförbättringar allt mer är 
sammankopplade med kompetensutveckling på företagen. Det ställs idag helt nya 
kompetenskrav, eftersom företag måste kunna tillmötesgå ett större spektrum i marknadens 
efterfrågan. 
 
Det var först efter att vi ställt en följdfråga till cheferna, vilket inte behövdes till 
representanten, som de förklarade vilken betydelse kompetensutveckling har för 
medarbetarna. Enligt de intervjuade betyder kompetensutveckling för medarbetarna: att bli 
motiverad till att göra ett bättre jobb, att känna trygghet i sin roll, att kunna avancera och att 
känna motivation till att stanna kvar inom företaget. Olovzon98 pekar på att det i företags 
kompetensutveckling ingår att utveckla en förmåga att behålla de anställda och deras 
kompetens, men det är även viktigt att nya impulser tillförs. Keen99 menar att engagera, 

95 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
96 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
97 C. Marking, Kompetens i arbete, 1992. 
98 U. Olovzon, Kan man sälja kompetensutveckling?  i C. Marking, Kompetens i arbete, 1992. 
99 K. Keen, Vad är kompetens?, 1989. 

 

20 

                                                



Humankapitalet – en betydande tillgång för företag att bevara och utveckla 
__________________________________________________________________________________________ 

motivera och vidareutveckla sina medarbetare är uppgifter som blir allt viktigare för 
ledningen. 
 
Ovanstående kan tolkas som att företag behöver kompetensutveckla sina medarbetare för att 
de ska kunna hänga med i marknadens snabba utveckling och prestera bra resultat. För 
ledningen kan kompetensutveckling vara ett viktigt verktyg för att få medarbetarna 
motiverade och för att få behålla dem. 
 
Inom företaget finns en strategi för kompetensutveckling, vilken det hela tiden arbetas efter i 
exempelvis projektform. Detta görs för att ständigt utveckla och förbättra 
kompetensutvecklingen. Cheferna menar att det är viktigt att strategin har koppling till 
verksamheten och att den utgår ifrån kundernas efterfrågan. Det här kan kopplas till 
Olovzon100 som hävdar att det för företag inte räcker att kartlägga dagens behov av 
kompetens. Företag måste hela tiden ligga ett steg före för att förstå vilken kompetens som 
krävs för morgondagen. Han betonar också att kompetens är en färskvara på grund av den 
snabba utvecklingen. 
 
Chef A säger att det som idag följs upp vid företaget är den interna utbildningen. 
Medarbetarna får före och efter utbildningen värdera kvaliteten på den, för att det därefter ska 
kunna genomföras förbättringar. Cheferna förklarar att de håller på att utveckla ett 
tillvägagångssätt för att kunna mäta och följa upp effekten av medarbetarnas 
kompetensutveckling. De ska genom detta bättre kunna förstå vilken påverkan 
kompetensutvecklingen har, samt kunna mäta om de satsade pengarna är väl investerade. 
Chef A uttrycker följande: 
 

”Vi är alldeles för dåliga idag på att se effekten av kompetensutvecklingen, så när det 
gäller detta måste vi göra mer.” 

 
Hansson & Anderssons101 uppfattning är att det är medarbetarnas beteende före och efter 
kompetensutveckling som är intressant för att kunna se om effektiviteten ökat. För att kunna 
motivera satsningar på kompetensutveckling och se dem som en investering istället för en 
kostnad, bör de ekonomiska effekterna av satsningarna kunna fastställas. Investeringar i 
kompetensutveckling ska i slutänden generera ett märkbart ekonomiskt värde. Sahlqvist & 
Jernhall102 anser att det är viktigt att ledningen visar medarbetarna hur resultatet av 
kompetensutvecklingen kan komma att se ut. Ledningen bör också visa att medarbetarnas 
engagemang behövs som resurs för att påverka framtiden. Även Hansson103 poängterar hur 
viktigt det är att kompetensutveckling följs upp med tanke på att det annars inte sker något 
lärande. 
 
Kompetensutveckling ges till alla nya medarbetare inom företaget därefter är det de 
individuella utvecklingsplanerna, företagets behov och marknaden som styr vilka insatser som 
behövs för att utveckla medarbetarna. Vissa utbildningar kan medarbetarna själva ansöka om 
och i dessa fall är det ledningen eller teamledaren som bestämmer vem som ska få delta. De 
medarbetare som arbetar inom områden där förändringstakten är hög får oftast ta del av mer 
kompetensutveckling. Representanten upplyser om att det inom företaget finns ett 
kompetensutvecklingsavtal. Avtalet innebär att företaget har skyldighet att kompetensutveckla 

100  U. Olovzon, Kan man sälja kompetensutveckling?  i C. Marking, Kompetens i arbete, 1992. 
101 J. Hansson/P. E. Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, 1999. 
102 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
103 J. Hansson, Skapande personalarbete, 2001. 
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medarbetare som inte uppfyller kraven för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Det här kan 
liknas vid Markings104 mening om att utbildningssatsningar oftast är till för att ge en 
medarbetare de kunskaper som denne saknar för att utföra en viss arbetsuppgift. Sahlqvist & 
Jernhall105 menar att kompetensutveckling även kan syfta till att utveckla individens förmåga 
att lösa nya uppgifter. 
 
Enligt respondenterna måste medarbetarnas utbildningsönskemål överensstämma med 
företagets affärsplan, för att önskemålen ska kunna införlivas. Företagets kompetensbehov 
och medarbetarnas intresse matchas ihop genom årliga Gallup-undersökningar och 
utvecklingssamtal. En av de intervjuade cheferna uttalar sig enligt följande: 
 

”Det ska finnas någon form av pågående resa mot utveckling för alla våra 
medarbetare.” 

 
Ledningens uppgift är enligt Wilhelmson106 att passa ihop företags behov av kompetent 
personal och medarbetarens önskemål om/vilja till kompetensutveckling.  
 
Vi tolkar det som att företags/ledningens tillhandahållande av kompetensutveckling kan ge 
medarbetarna möjligheter att kunna utföra sina arbetsuppgifter, men också att kunna bemästra 
nya arbetsuppgifter. Vi ser det som att ledningen försöker tillmötesgå medarbetarnas 
önskemål, när det gäller kompetensutveckling, om det kan medföra att medarbetarna kan 
utföra arbetsuppgifterna på ett bättre sätt. Det är en förutsättning att medarbetarnas önskemål 
om kompetensutveckling har anknytning till företagets kompetensbehov.  
 
4.5 Uppgift och mål 
 
Chef A berättar att det är utifrån företagets affärsplan som deras mål utarbetas. Deras mål 
bryts ned till delmål, vilket gör att medarbetarna lever nära målen. Han anser därför att 
företagets mål borde vara tydliga. Medarbetarna blir också engagerade i målnedbrytningen, 
eftersom delmålen är bonusgrundande. Uppföljning sker en gång per kvartal för att se hur 
tydliga målen är för medarbetarna. Vidare sker även en månatlig uppföljning för att se hur 
medarbetarna arbetar med att försöka uppfylla målen. Representantens uppfattning är att 
ledningen har börjat förstå att det är viktigt att tydliggöra företagets uppgift och mål för 
medarbetarna. Däremot menar chef B att ledningen behöver förbättra sig på detta område. 
Han ser det som att varje medarbetare måste förstå vad företagets totala uppgift är och hur 
han/hon kan bidra till den. Chef B anser att det är de finansiella målen som styr och därför 
drivs inte företaget mot något högre mål och syfte. 
 
Respondenternas uppfattningar kan relateras till Wilhelmsons107 teori. I sin teori beskriver 
hon fyra olika situationer (A-D) som kan uppstå när de två krafterna som styr 
personalutvecklingen möts, det vill säga verksamhetens mål kontra individernas behov. Chef 
A och representantens uppfattningar kan likställas med den situation som Wilhelmson 
benämner som D. I denna situation är verksamhetens mål tydliga och individens behov är 
stora/synliga. Här har företaget kunskap om både företagets kompetensbehov och individernas 
önskemål/behov. Vid företaget förstår de att effektivitet är beroende av personalens intresse, 

104 C. Marking, Kompetens i arbete, 1992. 
105 W. Sahlqvist/B. Jernhall, Organisationen och den dolda kompetensen, 1996. 
106 L. Wilhelmson, Organisationens dolda resurs, 1990. 
107 L. Wilhelmson, Organisationens dolda resurs, 1990. 
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engagemang och lojalitet. Chef B:s åsikt kan istället jämföras med situation C. Denna 
situation beskriver företagets mål som diffusa/motstridiga, medan individens behov är 
stora/synliga. Här finns utrymme och gehör för vissa individers önskemål, men detta är inte 
kopplat till företagets mål. 
 
Att tolka ovanstående är svårt att göra eftersom cheferna är av olika uppfattningar. En 
tolkning kan dock vara att chef A: s och representantens mening, om att ledningen försöker 
tydliggöra företagets mål och uppgift, skulle kunna innebära att medarbetarna känner sig 
delaktiga och engagerade. Det skulle också kunna innebära att medarbetarna är medvetna om 
vad just de kan bidra med, för att försöka uppnå företagets mål. Chef B: s mening kan tolkas 
som att ledningen kanske inte ser det som betydelsefullt att klargöra och förmedla företagets 
mål och uppgift.  
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5 SLUTSATS 
 
Här följer en presentation av den slutsats vi dragit utifrån tolkningen av empiri och teori. 
Syftet med vår uppsats var att, ur ett ledningsperspektiv, öka förståelsen för vad företag gör 
för att behålla sitt humankapital och vilka motiv som kan finnas till att företag väljer att 
förvalta det genom kompetensutveckling. 
 
Det har tydligt framkommit att humankapitalet är en betydande tillgång för företaget. 
Eftersom humankapitalet tillför värde till företaget är det viktigt att investera i och utveckla 
detta kapital. Detta är också viktigt med tanke på att företag ska kunna behålla sina 
medarbetare. 
 
Det främsta motivet till att företag förvaltar sitt humankapital, genom att kompetensutveckla 
sina medarbetare, är för att kunna förändras i takt med marknadens/branschens snabba 
utveckling. För att kunna tillhöra de främsta inom branschen är goda utvecklingsmöjligheter 
för medarbetarna av vikt. Goda utvecklingsmöjligheter innebär bland annat att erbjuda 
utbildning och att ge möjlighet till avancemang genom en fungerande internrekrytering.  
 
Genom att ledning och medarbetare arbetar efter en strategi för kompetensutveckling, som har 
koppling till verksamheten, kan kompetensutvecklingen ständigt utvecklas och förbättras. För 
ledningen kan det vara till fördel att kunna mäta och följa upp effekten av 
kompetensutvecklingen, för att kunna se att pengarna är väl investerade. Möjligheter till 
kompetensutveckling skapar hos medarbetarna motivation och vilja till att stanna kvar inom 
företaget. På detta sätt bevaras kompetensen, vilket är värdeskapande för företaget. 
Kompetensen kan också bevaras genom att ledningen belönar medarbetarna, dels i form av 
pengar men även i form av visad uppskattning som är nog så viktigt. Det gäller för ledningen 
att tillvarata den kunskap och kompetens medarbetarna innehar och att inte ålägga dem för 
stor arbetsbörda. En för stor arbetsbörda gör medarbetarna omotiverade och deras arbetsglädje 
försvinner. Risken är då stor att företag istället mister viktig kompetens, eftersom de inte har 
förvaltat den väl. Att företag ger medarbetarna möjlighet att avancera, genom en väl 
fungerande internrekrytering och inte ”bara” genom att ha de ”rätta” kontakterna, gör att 
företag behåller medarbetarna och deras kompetens. 
 
Ett annat motiv till att företag satsar på sitt humankapital, genom att investera i 
kompetensutveckling, är för att kunna prestera bra resultat. För att kunna åstadkomma bra 
resultat krävs det att medarbetarna kompetensutvecklas så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det är först och främst företags behov av kompetens, 
vilket styrs av marknaden, som prioriteras framför medarbetarnas. Även medarbetarnas 
önskemål om kompetensutveckling måste, för att införlivas, stämma överens med företagets 
kompetensbehov. Forumen där medarbetarnas önskemål och företags kompetensbehov 
matchas ihop är de årliga Gallup-undersökningarna och utvecklingssamtalen. Dessa forum 
innebär en möjlighet för företag att tillvarata medarbetarnas kompetens. Att företag/ledning 
anstränger sig för att kunna tillmötesgå medarbetarnas behov/önskemål av utveckling gör att 
motivationen ökar och därigenom genereras bättre resultat.  
 
Företags motiv till att kompetensutveckla medarbetarna kan vara av mer eller mindre 
tvingande karaktär, i den meningen att vissa arbetsområden kräver ständig utveckling. Inom 
de här områdena är förändringstakten hög och arbetsuppgifterna ofta avancerade. Även 
genom kompetensutvecklingsavtal är företag tvingade att tillhandahålla kompetensutveckling 
åt de medarbetare som inte uppfyller kraven för att utföra sina arbetsuppgifter.  
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Att ledningen stimulerar kunskapsutbytet mellan medarbetarna genom att ha en öppen 
kommunikation, öppna kontorslandskap och diskussionsforum är en betydelsefull form av 
kompetensutveckling. Detta kunskapsutbyte gör att företagets samlade kompetens höjs. 
Genom en öppen kommunikation kan ledningen visa medarbetarna uppskattning, vilket får 
dem att känna arbetsglädje och bli motiverade. En öppen kommunikation gör också att 
ledningen blir mer medveten om medarbetarnas kompetens och därigenom kan den tillvaratas 
på ett bättre sätt samt göra att medarbetarna stannar kvar vid företaget. 
 
Teamarbete uppmuntrar till samarbete och samspel mellan medarbetarna, vilket främjar 
individuell utveckling och skapar delaktighet. Det är viktigt att ledningen verkar för att 
samarbete och samspel råder inom hela företaget och inte enbart inom teamen. Medarbetarna 
blir på detta sätt engagerade och deras egen utveckling stimuleras. Dessutom får de en bättre 
helhetssyn och förståelse för företagets uppgift. Engagemang och delaktighet fås också genom 
att ledningen bryter ned företagets övergripande mål till delmål. Detta skapar ökad kunskap 
hos medarbetarna om hur de kan bidra till arbetet med att försöka uppfylla målen.  
 
I vår studie framträder det att företag gör följande, för att behålla sitt humankapital: 
 

– investerar i och utvecklar humankapitalet, såsom i form av kompetensutveckling. 
– ger medarbetarna möjlighet att avancera genom en väl fungerande internrekrytering. 
– belönar medarbetarna, både i form av pengar och visad uppskattning. 
– skapar arbetsglädje/trivsel genom en öppen kommunikation och samarbete. 

 
… och motiven till att företag väljer att förvalta sitt humankapital genom 
kompetensutveckling är att: 
 

– de ska kunna förändras i takt med marknadens/branschens snabba utveckling. 
– de ska kunna prestera bra resultat genom att medarbetarna kan utföra sina 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 
– de har vissa arbetsområden/arbetsuppgifter som kräver ständig utveckling på grund av 

hög förändringstakt. 
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6 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 
6.1 Reflektioner 
 
När vi nu avslutar vårt kandidatarbete känns det naturligt att genom en återblick se tillbaka på 
de veckor av intensiva studier som förflutit. 
 
Under resans gång med arbetet har vår ursprungliga problemställning fått omarbetas ett flertal 
gånger. Det har inte alltid varit enkelt att tänka om, men samtidigt har det varit en lärorik 
process. Vi har blivit medvetna om att det som planeras i början av arbetet ofta får ändras 
under arbetets gång. Detta har gjort att vi fått nya insikter och lärt oss att tänka i andra banor, 
vilket vi ser som positivt.  
 
Om vi idag skulle ha börjat om från början med kandidatarbetet hade vi i ett tidigare stadium 
satt oss in i problemområdet och därigenom också kunnat kontakta respondenter i ett tidigare 
skede. Detta skulle vi ha gjort eftersom vi nu tagit den lärdomen att en studie av detta slag är 
mer tidskrävande och respondenterna svårare att nå, än vad vi tidigare insett. 
 
Utifrån de förutsättningar vi har haft är vi dock nöjda med vårt val av angreppssätt, eftersom 
vi anser att vi besvarat vår forskningsfråga och uppnått syftet med uppsatsen. Efter denna 
lärorika och intressanta tid känner vi oss tillfredsställda med vår insats. 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Studier av den här karaktären kan alltid utföras på flera olika sätt. Under arbetets gång har 
alternativa infallsvinklar uppkommit, som skulle kunna utvecklas i fortsatt forskning. 
 
Det skulle vara intressant om problemområdet studerades utifrån ett annat perspektiv. Ett 
förslag är att studera problemområdet utifrån medarbetarnas perspektiv, det vill säga utifrån 
deras synsätt. Det skulle vara spännande att se om olika aspekter hade framkommit genom att 
intervjua medarbetare ur olika yrkeskategorier inom företag. 
 
Ett annat förslag är att ha fler företag som forskningsobjekt och genom detta kanske fånga 
andra aspekter. Det skulle också kunna vara av intresse att göra en jämförelse med 
tillverkande företag, för att upptäcka eventuella olikheter.  
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8 BILAGOR  
 
8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor till chefer 
 
Motivation, delaktighet och engagemang 
 
1. Hur arbetar ni för att få personal att vilja stanna kvar, bli motiverad och känna 

delaktighet? 
2. Hur skapar ni den miljö som kan engagera och stimulera era medarbetare till att lära och 

sprida kunskap internt? 
3. Vad görs för att uppmuntra era medarbetare till samarbete och samspel? Hur fungerar 

samarbetet i praktiken? 
 
Humankapital 
 
4. Hur definierar Du begreppet humankapital? 
5. Används begreppet humankapital inom företaget och i så fall hur definieras det? 

Om inte, vilket begrepp används och hur definieras det? 
6. Hur viktigt är humankapitalet för ert företag? 
7. Vilken tillgång anser ni som viktigast? Varför? 
8. Hur ställer ni er till resonemanget att personalen idag utgör en betydande tillgång för 

företaget, samtidigt som den inte kan mätas i kronor och ören? 
9. Satsar ni mer resurser på ert humankapital idag än förut? Varför? 
 
Kompetens 
 
10. Vad innebär för er begreppet kompetens? 
11. Vad gör ni för att tillvarata era medarbetares kompetens? 
12. Använder ni register för att lagra medarbetarnas utbildningar, kompetens och 

erfarenheter? Utnyttjas de exempelvis vid internrekrytering? 
 
Kompetensutveckling 
 
13. Varför är det viktigt med kompetensutveckling? 
14. Vilken strategi har ni för kompetensutveckling? 
15. Hur och vem beslutar om vilka ur personalen som får ta del av kompetensutveckling? 
16. Hur ser utbildning/kompetensutveckling ut för olika personalkategorier inom företaget? 
17. Mäter och följer ni upp effekten av kompetensutveckling? I så fall hur, och förmedlas 

resultatet vidare till medarbetarna? 
18. Kompetensutveckling kostar pengar, genereras det tillbaka till företaget på något sätt? 
19. Upplever ni att personalens utbildningsönskemål stämmer överens med företagets 

kompetensbehov?  
 
Uppgift och mål 
 
20. Är företagets uppgift och mål tydliga för alla medarbetare? 
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8.2 Bilaga 2: Intervjufrågor till facklig representant 
 
Motivation, delaktighet och engagemang 
 
1. Upplever Du att ledningen gör ansträngningar för att få personal att vilja stanna kvar, bli 

motiverad och känna delaktighet? Hur?  
2. Anser Du att ledningen arbetar för att skapa en miljö som kan engagera och stimulera 

medarbetarna till att lära och sprida kunskap internt? Hur? 
3. Vad anser Du att företag/ledning gör för att uppmuntra medarbetarna till samarbete och 

samspel? Hur fungerar samarbetet i praktiken? 
 
Humankapital 
 
4. Hur definierar Du begreppet humankapital? 
5. Används begreppet humankapital inom företaget och i så fall hur definieras det?           

Om inte, vilket begrepp används och hur definieras det? 
6. Hur viktigt anser Du att humankapitalet är för företaget? 
7. Vilken av företagets tillgångar anser Du vara viktigast? Varför? 
8. Hur ställer Du dig till resonemanget att personalen idag utgör en betydande tillgång för 

företag, samtidigt som den inte kan mätas i kronor och ören? 
9. Är din uppfattning att företaget satsar mer resurser på sitt humankapital idag än förut? 

Varför?  
 
Kompetens 
 
10. Vad innebär för dig begreppet kompetens? 
11. Vad gör företaget/ledningen för att tillvarata de anställdas kompetens? 
12. Anser Du att ledningen använder ”hela människan” hos alla medarbetare? 
13. Anser Du att företaget/ledningen tar tillvara på medarbetarnas utbildningar, kompetens 

och erfarenheter exempelvis vid internrekrytering? 
 
Kompetensutveckling 
 
14. Anser Du att det är viktigt för personalen att få ta del av kompetensutveckling? Varför? 
15. Ställer de anställda krav på delaktighet och kompetensutveckling? Införlivas kraven? 
16. Hur och vem beslutar om vilka ur personalen som får ta del av kompetensutveckling? 
17. Finns det viss personal som får mer utbildning? I så fall vilken och varför? 
18. Ger företaget/ledningen feedback på personalens ansträngningar och resultat av 

kompetensutveckling? 
19. Upplever Du att ledningen har kunskap om personalens utbildningsönskemål och 

företagets kompetensbehov? Stämmer de överens? 
 
Uppgift och mål 
 
20. Är företagets uppgift och mål tydliga för alla medarbetare? 
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8.3 Bilaga 3 : Empiriskt material 
 
Vårt empiriska material består av en sammanställning av de insamlade intervjusvaren. 
Eftersom vi garanterat de tre respondenterna anonymitet benämns de som chef A, chef B och 
facklig representant. Materialet är sammanställt och disponerat enligt följande ordning: 
Motivation, delaktighet och engagemang, Humankapital, Kompetens, Kompetensutveckling 
och Uppgift och mål. 
  
Motivation, delaktighet och engagemang 
 
Hur arbetar ni för att få personal att vilja stanna kvar, bli motiverad och känna 
delaktighet? 
 
Chef A säger att de har haft och har en stor öppenhet för internrekrytering till tjänster, vilket 
gör att medarbetarna har möjlighet att utvecklas och därigenom bli positiva till att stanna kvar 
inom företaget. Att erbjuda många utvecklingsmöjligheter inom företaget är också positivt 
med tanke på att det kostar mer att nyrekrytera än att internrekrytera medarbetare. 
 
För att skapa delaktighet försöker ledningen att bryta ned företagets övergripande mål till 
delmål för de olika avdelningarna, så att de lättare kan förstå och se vad just de kan göra för 
att nå de övergripande målen. Det är viktigt att alla medarbetare är aktiva och engagerade i 
målnedbrytningsprocessen för att skapa delaktighet, tror chef A. Här och i övriga 
arbetssituationer är det teamledarna som har det största ansvaret för att motivera 
medarbetarna. 
 
Inom företaget görs en medarbetarundersökning varje år, där många olika områden belyses 
såsom arbetsmiljö, relationer till personalledare, samarbete, kommunikation, vetskap om 
företagets övergripande mål med mera. Resultaten av undersökningen följs upp för att komma 
tillrätta med problemen. Enligt chef A betyder medarbetarundersökningen att varje 
medarbetare kan påverka och därigenom känna att han/hon betyder något för företaget. 
 
Chef B menar att alla i ledningsposition inom företaget måste ha tydliga krav på sig att 
verkligen uppmuntra, ge support och uppskatta medarbetarna, vilket idag inte är fullt 
tillfredsställande. De måste även tydligt visa vart företaget är på väg och hur medarbetaren 
kan bidra till detta, för att hos denne skapa motivation och delaktighet. Hela lönestrukturen 
håller nu på att förändras och utvecklingsmöjligheterna har inom företaget blivit större, det är 
”lära för livet” som nu är gällande. Inom företaget finns det många förmåner, men chef B 
menar att de i framtiden även måste bli bättre på att belöna medarbetarnas kompetens. Ju mer 
kompetens en individ har desto värdefullare är han/hon för företaget och ju mer ska denne få 
betalt. Detta kan göra att företaget får behålla medarbetaren, påtalar chef B. 
  
Den fackliga representanten anser att ledningen arbetar för att få medarbetarna att stanna kvar 
och bli motiverade i mån av resurser och möjligheter. Ibland prioriteras de finansiella 
resurserna framför de mänskliga, vilket gör att en del anställda inte känner sig motiverade till 
att arbeta kvar vid företaget. Många medarbetare har en unik kunskap, vilket gör att det är 
sårbart eftersom endast en kan en viss arbetsuppgift. Detta resulterar i en mycket tung 
arbetsbörda för vissa av medarbetarna, vilket gör att de inte mår bra eller känner motivation. 
Representanten menar att ledningen inte tidigare har gjort tillräckliga ansträngningar i denna 
fråga, viljan har funnits men inte alltid resurserna. Men han ser ändå att det på senare tid skett 
en förändring eftersom ledningen anstränger sig i högre grad för att komma till rätta med 
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problemet, för att få medarbetarna att bli motiverade till att stanna kvar inom företaget. Det 
arbetas just nu med att försöka ta fram ett nytt belöningssystem, för att medarbetarna ska 
känna att de betyder något för företaget och samtidigt bli motiverade. Företaget erbjuder 
många förmåner, vilka skapar mervärde för medarbetarna. Idag är ledningen bra på att tala 
om, både verbalt och med handlingar, för medarbetarna hur duktiga de är, anser 
representanten.   
 
Hur skapar ni den miljö som kan engagera och stimulera era medarbetare till att lära och 
sprida kunskap internt? 
 
Chef A berättar att de inom företaget arbetar i öppna kontorslandskap. Han menar att tanken 
med detta är att medarbetarna ska ha nära kontakt och vara kunskapsresurser för varandra. 
Medarbetarna kan gå direkt till den person som tros inneha kunskapen. Därför lyfter chef A 
fram de öppna landskapen som något som främjar kunskapsutbytet. 
 
Företaget håller på att införa diskussionsforum där deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter 
och kunskap. Företagets avsikt med forumen är att koppla ihop människor som på något sätt 
har ett gemensamt intresse eller likvärdiga arbetsuppgifter, vilket de menar ska göra att 
kunskap kan spridas betydligt effektivare. Inom företaget förekommer det vissa 
aktivitetsdagar exempelvis vid nylanseringar, där medarbetarna gruppvis lär av varandra 
vilket är en form av kunskapsutbyte. Företagets avsikt med aktivitetsdagarna är att de ska vara 
mer informella och att medarbetarna ska lära känna varandra bättre.  
 
Både chef A och B menar att det vore önskvärt att de belönade de som är bra och aktiva på att 
sprida och dela med sig av sin kunskap inom företaget. Belöningen skulle innebära en form av 
positiv uppskattning. Idag finns inget belöningssystem för detta ändamål, men det kommer att 
undersökas närmare framöver. 
 
Den fackliga representanten menar att ledningen i viss mån arbetar för att skapa en miljö som 
ska stimulera till lärande och spridande av kunskap. Ambitionen finns, men däremot finns det 
andra intressen som anses viktigare och därför många gånger bromsar arbetet. Det handlar 
inte om ledningens ovilja utan problemet är det enorma tempot inom branschen, som gör att 
ledningen inte har tid att stanna upp och tänka efter vad som mer kan göras för att stimulera 
medarbetarna till att lära och sprida kunskap internt. För ledningen handlar det främst om att 
uppfylla målen och prestera ett bra resultat, anser representanten. 
 
Vad görs för att uppmuntra era medarbetare till samarbete och samspel? Hur fungerar 
samarbetet i praktiken? 
 
Chef A menar att det görs olika saker på olika avdelningar för att uppmuntra till samarbete 
och samspel. På många avdelningar finns ett teambildningsprogram som återkommer 
kontinuerligt för att medarbetarna ska lära känna varandra bättre. Genom programmet lär de 
känna varandras starka och svaga sidor och hur de kan komplettera varandra. På vissa 
avdelningar arbetar man i par, vilket skapar en nära kontakt mellan personerna, anser chef A. 
Arbetssättet gör att det blir mindre sårbart för företaget om exempelvis den ena blir sjuk, 
eftersom den andra kan utföra arbetsuppgifterna lika väl. Något som också skapar samarbete 
och samspel är att man inom en och samma avdelning vid företaget arbetar med saker som har 
koppling till varandra.  
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Enligt chef A är samarbetet mellan olika avdelningar inte lika väl fungerande som inom 
avdelningarna. Det här försöker ledningen motverka genom att vid utbildningar blanda 
personal från olika avdelningar, för att de ska få kontakt och skapa relationer. 
 
Chef B anser att det inom företaget finns en bra vilja att hjälpa och ställa upp för varandra till 
exempel vid arbetstoppar. Kommunikationen är öppen och medarbetarna delar med sig av 
tankar, tips och idéer både sinsemellan och till chefer.  
 
Både chef A och B menar att eftersom det inom företaget arbetas i team skapas ett naturligt 
samarbete. Det är mycket upp till teamledaren att uppmuntra till vidare samarbete, vilket den 
får utbildning i genom ett teamledarprogram. 
 
Representanten anser att det har skett en utveckling inom företaget i denna fråga, det finns en 
helt annan viljeinriktning och det görs mycket mer idag än tidigare. Denna utveckling beror 
till stor del på att det tillkommit en del nya chefer i ledningen, vilka också har medverkat till 
att skapa en mer öppen och kommunikativ miljö. De nya cheferna har också uppmuntrat och 
påverkat samarbetet inom företaget i positiv riktning. Samarbetet fungerar nu bättre såväl 
mellan medarbetarna som mellan chefer och medarbetare. Representanten instämmer med 
chef A i att samarbetet kanske inte fungerar lika väl mellan avdelningarna, som inom de olika 
teamen. 
 
Humankapital 
 
Hur definierar Du begreppet humankapital? 
 
Chef A har en industriell syn på begreppet humankapital, det vill säga han menar att genom 
begreppet likställs människan med en maskin. Han menar vidare att människan ses som en 
produktionsresurs tillsammans med maskiner och utrustning. De här resurserna måste 
underhållas och när det gäller människan kan det göras genom exempelvis 
kompetensutveckling. Ordet humankapital känns för chef A mekaniskt och därmed är han inte 
positiv till att använda det. 
 
Chef B definierar humankapital som de totala mänskliga resurserna i företagets 
serviceproduktion, det vill säga alla totala mänskliga resurser som behövs för att de ska kunna 
utföra sitt arbete gentemot kunden. Han uttrycker att humankapital som begrepp känns stort, 
det omfattar allt vad människor gör inom företaget. 
 
Humankapital har för representanten betydelsen att personalen ska behandlas på ett sätt som 
gör att de mår bra och trivs på arbetsplatsen, genom detta kan samtidigt företaget få ut en hel 
del av deras goda mående.  
 
Används begreppet humankapital inom företaget och i så fall hur definieras det? Om inte, 
vilket begrepp används och hur definieras det? 
 
På företaget används inte begreppet humankapital, men de anser att begreppets innebörd är 
betydelsefull. Chef A säger att det begrepp som de föredrar att använda är medarbetare, 
eftersom alla har ett ansvar för företaget och idealet är att alla känner delaktighet. 
 
Chef B säger att begreppet humankapital används inom företaget, men mer på en 
övergripande nivå. Företagets definition av begreppet har han ingen vetskap om.  

 

33 



Humankapitalet – en betydande tillgång för företag att bevara och utveckla 
__________________________________________________________________________________________ 

Representanten tror att begreppet humankapital används inom företaget. Han menar att 
ledningen har börjat uppmärksamma betydelsen av humankapitalet mer. Den har insett att om 
medarbetarna inte mår bra genereras inget bra resultat. 
  
Hur viktigt är humankapitalet för ert företag? 
 
Både cheferna och den fackliga representanten är eniga om att humankapitalet är avgörande 
för företagets överlevnad. De menar att det är människorna i företaget som ser till att 
marknaden får de tjänster som efterfrågas. 
 
Vilken tillgång anser ni som viktigast? Varför? 
 
Chef A anser att det är medarbetarna som är den viktigaste av företagets tillgångar. Det är helt 
avgörande att medarbetarna som har direkt kontakt med kunderna måste fungera väl, gör det 
inte det så spelar det ingen roll om företaget har en bra infrastruktur. Även representanten 
delar åsikten att det är medarbetarna som är den viktigaste tillgången, eftersom det är de som 
ser till att företaget existerar och är framstående. 
 
Chef B menar däremot att företaget är beroende av tre tillgångar: medarbetarna, kunderna och 
ett ekonomiskt resultat. Alla tre måste finnas för att verksamheten ska överleva och fortsätta 
att utvecklas. Det går inte att välja endast en tillgång eftersom de är beroende av varandra. 
 
Hur ställer ni er till resonemanget att personalen idag utgör en betydande tillgång för 
företaget, samtidigt som den inte kan mätas i kronor och ören? 
 
På företaget mäts inte humankapitalet, det vill säga medarbetarna, i kronor och ören. De har 
inte med några siffror när det gäller detta i årsredovisningen, utan i denna berättas det istället 
om medarbetarna i form av arbetssätt, utbildning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Där 
nämns även hur mycket företaget satsar på kompetensutveckling per anställd, vilka 
utbildningar som medarbetarna har innan de börjar vid företaget och kurser som har 
genomförts vid företaget under året. Inom företaget används nyckeltalsanalyser, i exempelvis 
löneförhandlingar, för att kunna översätta värdet av de mänskliga resurserna. För externt bruk 
används inte nyckeltalen, menar chef A. 
 
Chef B anser att allting går att mäta i kronor och ören, även det mänskliga värdet, men 
däremot kan exaktheten diskuteras. Han hoppas dock att det vid företaget kommer att göras 
mätningar av humankapitalet inom en snar framtid för att kunna få en flerdimensionell syn.  
 
Representanten menar att sett i ekonomiska termer kan medarbetarna troligen på ett eller 
annat vis mätas i kronor och ören. Han menar vidare att det är viktigare att tänka på hur lite 
medarbetarna egentligen kostar i jämförelse med företagets stora vinst, samtidigt som det är 
medarbetarna som skapar vinsten. 
 
Satsar ni mer resurser på ert humankapital idag än förut? Varför? 
 
Chef A och representanten menar att det idag satsas mer resurser på företagets humankapital. 
Chef A pekar på årsredovisningens uppgifter som visar att kostnaden för exempelvis 
kompetensutveckling per anställd har ökat med ca 25 procent det senaste verksamhetsåret. 
Ökningen beror till stor del på den snabba utvecklingen inom branschen, vilket skapar ett ökat 
kompetensbehov. Representanten anser att ledningen idag är mer uppmärksam på att det 
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måste satsas mer resurser på medarbetarna för att få behålla dem, för att de ska må bra och för 
att de ska prestera ett bra jobb. 
 
Chef B tror att de i framtiden kommer att satsa mer resurser på deras humankapital, men 
möjligheten finns att satsningarna inte kommer att bestå av ökade finansiella resurser, utan 
istället blir de mer effektiva genom att nya tillvägagångssätt och system införs. 
 
Kompetens 
 
Vad innebär för er begreppet kompetens? 
 
Chef A ser kunskap, förmåga och vilja/attityd som viktiga beståndsdelar i begreppet 
kompetens. Han menar att en person kan ha kunskap men inte förmåga att använda den. 
Vidare kan en person ha kunskap och förmåga, men saknas viljan att helhjärtat utföra 
uppgiften blir det ändå inte bra resultat. De tre beståndsdelarna i kompetens måste till för att 
kunna säga att de har hög kompetens i företaget.  
 
Chef B jämför kompetens med duglighet. Kompetens är en total syn som innefattar 
exempelvis kunskaper, färdigheter, erfarenheter, förmåga att hantera relationer, fysik och 
hälsa. Det är ett totalbegrepp som talar om hur duglig en medarbetare är i en viss roll.  
 
För representanten står kompetens för förmågan att: sköta sina arbetsuppgifter, umgås med 
sina arbetskamrater, våga hävda sina rättigheter och ta reda på sina skyldigheter. 
 
Vad gör ni för att tillvarata era medarbetares kompetens?  
 
För att tillvarata medarbetarnas kompetens har en kompetensprofil för varje roll i företaget 
upprättats. I kompetensprofilen graderas fyra olika kompetensnivåer för att kunna få fram vad 
som behöver utvecklas hos varje medarbetare. Vid de årliga utvecklingssamtalen gås 
resultaten igenom med varje medarbetare. Under samtalet utformas en individuell 
utvecklingsplan som ska vara konkret upplagd genom att visa vad som ska göras i saken 
under kommande år och på längre sikt. Utvecklingssamtalen sker minst en gång per år och 
åtföljs av minst ett uppföljningssamtal. Som förarbete till utvecklingssamtalen fyller varje 
medarbetare i en ”temperaturmätare” som innehåller ett antal frågor om trivsel, relationer, 
miljö med mera. Resultatet av varje utvecklingssamtal jämförs med föregående och meningen 
är att det ska visa positiv förändring, eftersom aktiviteter ska ha genomförts för att påverka 
problemen. I samtalen diskuteras även medarbetarens önskemål till framtida utveckling inom 
företaget och vad som behöver göras för att uppfylla dessa.  
 
Vid företaget arbetas det just nu med att fullt ut kartlägga och registrera varje medarbetares 
samlade kompetens, för att bättre kunna tillvarata den vid exempelvis internrekrytering och 
kompetensutveckling, omtalar cheferna.  
 
Både chef A och B anser att internrekryteringen fungerar bra, vilket gör att de tillvaratar 
medarbetarnas kompetens. Det finns medarbetare som har överkompetens för sin roll i 
företaget och då kan det vara positivt för dem att byta roll inom företaget för att få användning 
av sin kompetens. Alla medarbetare kan söka interna tjänster, men behovet måste uppfyllas.  
För att arbeta i företaget krävs det att medarbetaren har ett visst utvecklingsintresse, eftersom 
det inte någonstans på företaget kommer att stå still. Det finns inom företaget stora 
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utvecklingsmöjligheter i form av avancemang och utbildningar för medarbetarna, menar 
cheferna. 
 
Representanten betonar att företaget/ledningen är duktiga när det gäller utbildning och det 
finns många olika interna utbildningar, vilket medarbetarnas kvalificerade arbete kräver. 
Däremot menar representanten att ledningen inte använder medarbetarens samlade kompetens 
fullt ut, samtidigt som dennes arbetsuppgift är bred och han/hon måste kunna en hel del. 
Representanten har en annan uppfattning än cheferna angående företagets internrekrytering. 
Han anser att det slarvas med att utlysa tjänster internt, vilket skapar misstro och frustration 
bland medarbetarna. En del medarbetare känner därför att de aldrig får en chans att komma 
vidare inom företaget. Ryktet inom företaget säger att det gäller att känna rätt person för att få 
avancera, vilket är förödande för moralen enligt representanten.  
 
Kompetensutveckling 
 
Varför är det viktigt med kompetensutveckling? 
 
Chef A menar att om ett företag ska tillhöra de bästa i sin bransch måste kontinuerlig 
kompetensutveckling av medarbetarna ske. Tycker företaget/ledningen att de är framstående 
idag och stannar vid detta utan fortsatt utveckling, kommer de inte att vara lika långt framme 
om ett år. Chef A nämner att ofta när det pratas om kompetensutveckling syftas det på 
utbildning, men vid detta företag ses kompetensutveckling i ett större sammanhang. Det är 
inte bara utbildning det gäller, utan en medarbetare ställs dagligen inför nya uppgifter och är 
därigenom tvungen att utveckla sig själv. Denna typ av kompetensutveckling är överlägsen, 
men den måste ibland kompletteras med utbildningsinsatser. För medarbetaren betyder 
kompetensutveckling att dels bli motiverad till att göra ett bättre jobb men också till att stanna 
kvar inom företaget. 
 
Chef B menar att det är viktigt med kompetensutveckling eftersom marknaden, tjänsterna och 
kundernas behov ständigt ändras och därför måste de följa med i utvecklingen. Han menar 
vidare att de inte varit tillräckligt bra på att förändras i takt med den snabba utvecklingen och 
därför är det nödvändigt att de nu hela tiden arbetar med kompetensutvecklingsstrukturen. Det 
gäller att få människor i produktion fortare för att bli mer effektiva. För medarbetaren kan det 
vara viktigt att få kompetensutvecklas för att kunna komma vidare och få andra 
arbetsuppgifter, som i sin tur ger högre lön.  
 
Representanten ser kompetensutveckling som en förutsättning för att medarbetarna ska kunna 
klara sina arbetsuppgifter och känna trygghet i sin roll. Han menar även, precis som cheferna, 
att medarbetarnas kompetensutveckling är viktig med tanke på den snabba utvecklingen i 
branschen. 
 
Vilken strategi har ni för kompetensutveckling? 
 
Chef A säger att de inom företaget har en kompetensutvecklingsstrategi, i vilken de har 
definierat fyra olika huvudområden som är viktiga att utveckla för att de ska kunna kalla sig 
ett kompetensföretag. Det första huvudområdet innebär att kompetensutvecklingen ska ha en 
nära koppling till verksamheten och bygga på deras affärsplan. Det andra huvudområdet går 
ut på att när de bedriver kompetensutveckling ska de vara effektiva och produktiva i det de 
gör, vilket innefattar en fungerande administration och bra rutiner. Det tredje huvudområdet 
innefattar metoder och verktyg för att arbeta med utveckling av medarbetarna. Inom detta 
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område ligger ett specifikt delområde ”knowledge management”, vilket chef A anser att de 
behöver jobba mer med. ”Knowledge management” innebär att kunna återvinna den kunskap 
som redan är vunnen i form av projektrapporter. Det fjärde huvudområdet inbegriper den 
kunskap som finns i medarbetarnas huvuden och hur den ska kunna göras tillgänglig för fler 
än de själva. Det finns en mängd kunskap att ta vara på och här har de mycket kvar att göra, 
menar chef A. Detta är ett område som är definierat som viktigt att jobba med inom hela 
företaget. Ett antal verktyg håller på att utvecklas och kommer att införas under året för att 
underlätta det här arbetet. 
 
Inom företaget används ett värderingsdokument för att följa upp och målstyra de fyra 
huvudområdena för kompetensutveckling. Olika medarbetare inom varje avdelning arbetar 
med olika projekt för att försöka förbättra huvudområdena. Om det arbetas med de här 
områdena är chansen större än idag att de ska kunna kalla sig för kompetensföretag, anser 
chef A. Det är viktigt att strategin har koppling till verksamheten. Chef B menar att strategin 
för kompetensutveckling utgår ifrån kundernas efterfrågan. Strategin har byggts upp genom 
kundanalyser för att kunna anpassa kompetensutvecklingen av medarbetarna efter dessa. 
   
Hur och vem beslutar om vilka ur personalen som får ta del av kompetensutveckling? 
 
Chef A förklarar att det är de individuella utvecklingsplanerna som styr vilken medarbetare 
som ska få ta del av kompetensutveckling. Dessa har tillkommit i samarbete mellan 
personalledare och medarbetare. Åtgärder som ska göras är kopplade till respektive områdes 
kompetensutvecklingsbudget. Det finns även ett fåtal specifika kompetensutvecklingsinsatser 
där ledningen styr valet av deltagare, exempel på detta är ledarutbildning inom företaget. 
 
Chef B menar att kompetensutveckling i form av utbildning ges till alla nya medarbetare. 
Därefter styr marknaden och företagets behov vilka insatser som behöver göras för att 
utveckla medarbetarna. Vissa utbildningar får medarbetarna själva söka till och ledningen 
eller teamledaren gör urvalet. När speciellt snabba insatser behövs kan ledningen handplocka 
medarbetaren till utbildning. 
 
Representanten förklarar att det finns ett kompetensutvecklingsavtal inom företaget, som 
säger att företaget har skyldighet att kompetensutveckla den medarbetare som inte uppfyller 
kraven. Detta ska göras för att medarbetaren ska kunna följa med i en normal löneutveckling. 
Vid företaget finns en utbildningsenhet som styr och samordnar utbildningarna. Många 
utbildningar sker i grupp och de individuella väljer ofta teamledaren ut.  
 
Hur ser utbildning/kompetensutveckling ut för olika personalkategorier inom företaget? 
 
Båda cheferna berättar att det finns skillnader mellan de olika personalkategoriernas 
kompetensutveckling, beroende på var inom företaget medarbetaren arbetar. Det finns vissa 
nyckelområden som ibland får prioriteras när det gäller kompetensutveckling, då det inom 
dessa områden är viktigt att allt fungerar optimalt eftersom hela företagets existens kan vara 
beroende av dessa. En del områden kräver mer kompetensutveckling under en viss tid såsom 
tekniska områden, spjutspetskompetenser och nyrekryteringar. Ofta är det medarbetare som 
arbetar inom områden där förändringshastigheten är hög som får ta del av mer 
kompetensutveckling.  
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Mäter och följer ni upp effekten av kompetensutveckling? I så fall hur, och förmedlas 
resultatet vidare till medarbetarna? 
 
Vad det gäller exempelvis utbildning gör idag medarbetaren en analys om orsak, motiv och 
förväntningar till sin kommande utbildning. Anledningen till detta är att medarbetaren blir 
mer medveten om vad denne kan förvänta sig att få ut av insatsen. Analysdokumentet används 
därefter av instruktören som kan göra vissa modifieringar efter medarbetarens förväntningar. 
Efter att utbildningen är genomförd följs den upp genom en utvärdering och eventuella 
åtgärder vidtas inför nästa gång, berättar chef A. 
 
Det som ledningen ska jobba vidare med och bli bättre på de kommande åren är att förstå 
vilken påverkan kompetensutveckling har och hur de ska kunna mäta att pengarna är väl 
investerade. De har tankar och idéer om hur de ska gå tillväga för att mäta och följa upp 
effekten av kompetensutveckling, men de är ännu inte iscensatta, menar båda cheferna. 
 
Representanten tycker att ledningen har mer att göra när det gäller att mäta, följa upp och 
förmedla resultat av kompetensutveckling till medarbetarna. 
 
Kompetensutveckling kostar pengar, genereras det tillbaka till företaget på något sätt? 
 
Chef A och B menar att för att företaget ska kunna ligga långt framme i utveckling och kunna 
prestera bra resultat är kostnaden för kompetensutveckling ett måste. Chef B tillägger att om 
de inte kompetensutvecklar medarbetarna och ger dem support, kommer de inte att tjäna 
några pengar på dem eftersom kunderna inte kommer att efterfråga deras tjänster.  
 
Upplever ni att personalens utbildningsönskemål stämmer överens med företagets 
kompetensbehov? 
 
Båda cheferna och representanten betonar att medarbetarnas utbildningsönskemål måste 
stämma med innehållet i affärsplanen, för att önskemålen ska införlivas. De årliga Gallup-
undersökningarna och utvecklingssamtalen är forumen som ska matcha ihop företagets 
kompetensbehov med medarbetarnas intresse, utifrån den verklighet som företaget befinner 
sig i.  
 
Uppgift och mål 
 
Är företagets uppgift och mål tydliga för alla medarbetare?  
 
Chef A berättar att företagets övergripande affärsplan ligger till grund för att sätta mål, vilken 
revideras varje kvartal och en gång per år sker en tydligare omarbetning. Därefter sker en 
målnedbrytningsprocess där medarbetarna inom varje avdelning tittar på hur de kan bidra till 
att försöka uppfylla målen. Delmålen är bonusgrundande om de uppfylls. Alla medarbetare 
lever i och med detta nära målen. Företagets mål borde vara tydliga eftersom en ny 
målprocess har införts, vilken går ut på att alla ska vara engagerade i målnedbrytningen. En 
gång per kvartal görs en uppföljning för att se hur tydliga målen är och hur väl medarbetarna 
känner till dem. Även en gång per månad görs en uppföljning för att se hur de ligger till när 
det gäller att arbeta med målen. Det sker genom detta hela tiden en återkoppling eftersom de 
minst en gång i månaden pratar om målen och däremellan arbetar man för att försöka uppfylla 
dem. 
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Chef B anser att det inte finns något företag där uppgift och mål är tillräckligt tydliga för alla 
medarbetare och på det här viset är det även inom deras företag. Varje medarbetare måste 
förstå vad företagets totala uppgift är och hur de kan bidra till den. Ledningen behöver arbeta 
för att förbättra detta område, genom att stärka den interna kommunikationen. Verksamheten 
drivs inte mot något högre mål och syfte, utan det är de finansiella målen som styr, menar  
chef B.  
 
Representanten tycker att ledningen har börjat förstå betydelsen av att tydliggöra företagets 
uppgift och mål för medarbetarna på alla nivåer inom företaget. Ledningen har också blivit 
bättre på att tydligt tala om vad de förväntar sig av medarbetarna, påpekar representanten. 
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