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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att undersöka vilka synsätt som ligger bakom planeringen av 
kompetensutveckling vid Trafikregistret. Forskningsfrågan lyder: Vilka synsätt finns på 
planering av kompetensutveckling vid ett företag? I de teoretiska utgångspunkterna behandlas 
begreppen kompetens och kompetensutveckling. Vidare redogörs för pedagogisk grundsyn 
och dess betydelse för hur kompetensutveckling planeras och genomförs vid en organisation. 
Den teoretiska förankringen baseras i huvudsak på forskning om utbildningsplanering och 
utgörs av två olika synsätt på planering av kompetensutveckling. De olika synsätten har i 
studien en vägledande funktion och utgör grunden för analys och tolkning av studiens resultat. 
För att besvara forskningsfrågan har en kvalitativ fallstudie utförts och de datainsamlingsme-
toder som använts är dokumentanalys och intervju.  De dokument som analyserats är dels 
styrdokument över företagets kompetensförsörjningsprocess gällande att kompetens- och 
resurssätta, dels policydokument över företagets rutiner gällande medarbetarsamtal. De tre 
respondenter som intervjuats har alla som uppgift att på något sätt arbeta med planering av 
kompetensutveckling vid företaget. Resultatet av studien visar att det förekommer olika 
synsätt på planering av kompetensutveckling vid företaget. Dock dras slutsatsen att det ena 
synsättet är dominerande medan det endast förekommer inslag av det andra synsättet. Varför 
utfallet av studien blev just detta diskuteras i en avslutande diskussion. Där diskuteras även 
vikten av en avvägd relation mellan de båda synsätten. Slutligen ges handlingsförslag till 
företaget samt förslag på vad som kan vara intressant att studera vidare när det gäller arbetet 
med planering av kompetensutveckling.  
 
 
Nyckelord: kompetens, kompetensutveckling, planering av kompetensutveckling, målrationellt 
synsätt, reflexivt synsätt 



Förord 
 
Denna C-uppsats är resultatet av en process där vi gemensamt har författat texten, samlat in 
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känner ett gemensamt ansvar för uppsatsens slutgiltiga utformande.  
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1 Inledning 

 

Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av en snabb teknisk utveckling och en ökad internatio-

nell konkurrens. Därför finns det i dagens arbetsliv ett antagande om att det i högre grad är 

kunskap, och inte kapital i sig, som kommer att ge tillväxt i framtiden. Detta medför att det 

ställs ökade krav på organisationer att satsa på kontinuerlig uppgradering och utveckling av 

kunskap och kompetens (Ds 2002:47). Samstämmigheten på arbetsmarknaden är därför stor 

när det gäller värdet av att satsa på kompetensutveckling (Rönnqvist 2001). Som ett led i detta 

ingår det idag, i de flesta organisationers vardag, uppgifter såsom att planera för kompetens-

utveckling (Lundmark 2006). Forskning visar att hur kompetensutvecklingsfrågor hanteras i 

praktiken baseras på föreställningar om hur förnyelse av kunskap ska ske (Granberg 2006, 

Jørgensen 2006). Vilka typer av satsningar som görs, varför vissa satsningar genomförs samt 

vad som innehållsmässigt prioriteras ger i sin tur effekter på vilken typ av lärande som sker 

(Lundmark 2006). Det innebär att olika föreställningar om kunskap och kompetens för med 

sig olika strategier för hur kompetensutveckling planeras och genomförs i praktiken 

(Granberg 2006).  

 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Utifrån att olika synsätt på kunskap och kompetens för med sig olika strategier att planera för 

kompetensutveckling är syftet med studien att undersöka om det vid ett företag förekommer 

olika synsätt på hur kompetensutveckling ska planeras. Syftet kan preciseras med följande 

frågeställning: 

 

Vilka synsätt på planering av kompetensutveckling finns vid ett företag? 
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2 Bakgrund  

 

I följande avsnitt redogörs för hur begreppen kompetens och kompetensutveckling kan 

definieras samt vad som kan innefattas i begreppen. Vidare redogörs för pedagogisk grundsyn 

och dess betydelse för hur kompetensutveckling planeras och genomförs vid en organisation. 

Slutligen redogörs för två olika synsätt på planering av kompetensutveckling, i huvudsak 

baserat på Christian Helms Jørgensens (2006) forskning om utbildningsplanering. De olika 

synsätten, det målrationella och det reflexiva, har haft en vägledande funktion i studiens 

uppläggning och utgör grunden för analys och tolkning av studiens resultat.  

 

2.1 Kompetens 

Inom forskningen förekommer en rad olika synsätt och definitioner av begreppet kompetens. 

Enligt Dan Rönnqvist (2001) kan en åtskillnad göras mellan en passiv syn, att inneha 

kompetens, vilket innebär en förmåga, talang eller färdighet som tillåter någon att göra något 

och en aktiv syn, att använda kompetens, vilket innebär att faktiskt utföra en handling. En 

vanlig uppfattning inom arbetslivsforskningen är att en individ anses vara kompetent om 

denne har en förmåga att utnyttja sin kunskap för givna syften i relation till organisationens 

mål eller krav (Ekman 2004). Per-Erik Ellström (1992) menar dock att en syn på kompetens 

begränsad till kunskap och motoriska färdigheter relaterat till en viss situation, enbart utgår 

från produktionens krav och utesluter individuella aspekter. Han betonar istället vikten av att 

vidga innebörden av begreppet till att även omfatta dels motivationella och emotionella 

komponenter såsom exempelvis vilja, engagemang och värderingar, dels handlingsförutsätt-

ningar relaterade till personlighetsdrag såsom självkänsla och självförtroende, men också 

sociala färdigheter såsom exempelvis förmågan att kunna samarbeta och kommunicera 

(Ellström 1992). Ellströms definition av begreppet omfattar såväl den passiva och den aktiva 

synen på kompetens som den individuella förmågan att handla. Han menar att kompetens är: 

 

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kon-
text. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt andras eller egna kriterier) utföra 
ett arbete, inklusive förmåga att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, 
handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström 1992, s 21). 

 

Kompetens är alltså i första hand individrelaterat men har även kommit att användas med en 

kollektiv innebörd (Ekman 2004). Med kompetens avses då den samlade förmågan eller 
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potentialen att framgångsrikt utföra arbetsuppgifterna inom en organisation (Söderström 

1990). Hur förvärvas då denna potential och förmåga hos individ och organisation?  

 

2.2 Kompetensutveckling  

Kompetensutveckling handlar enligt Magnus Söderström (1990) om den process och de 

åtgärder som behövs för att utveckla ny förmåga hos såväl individ som organisation. Det 

innebär att begreppet har en dubbel betydelse, verksamhetens kompetensförsörjning och de 

anställdas behov av kompetensutveckling. En definition av kompetensutveckling som avser 

individen är Rönnqvists (2001) formulering: ”[…] de åtgärder vars syfte är att öka individens 

potentiella handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift, situation eller kontext” 

(Rönnqvist 2001, s 17).   

 

Enligt Rönnqvist (2001) sker anställdas kompetensutveckling genom såväl olika planerade 

former av utbildningar som genom ett mer omedvetet lärande i olika sociala situationer. Den 

individuella kompetensutvecklingen handlar således om lärande i olika situationer. Lärande 

kan definieras som: ”[…] relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning” (Rönnqvist m.fl. 1999, s 18). Ellström 

m.fl. (1996) skiljer mellan två former av lärande. Det formella lärandet sker vid planerade 

utbildningssituationer såsom exempelvis föreläsningar eller olika former av kurser. Det 

informella lärandet kan ske medvetet och avsiktligt planerat i form av exempelvis självstyrt 

lärande, förändrade arbetsuppgifter och konsultation eller genom att individen exempelvis 

deltar i utvecklingsprojekt, konferenser och seminarier. Ellström m.fl. (1996) betonar dock att 

den största delen av det informella lärande sker spontant och för individen omedvetet som en 

sidoeffekt av andra aktiviteter. Oavsiktligt och omedvetet lärande kan exempelvis handla om 

att medarbetaren tar till sig företagets värderingar och handlingsmönster utan att reflektera 

över det (Jørgensen 2006, Ellström m.fl. 1996). 

 

2.3 Pedagogisk grundsyn  

Bakom all planering av kompetensutveckling ligger som tidigare nämnts värderingar och 

förhållningssätt som påverkar form och innehåll i genomförandet av kompetensutvecklingsin-

satser, vilket i sin tur påverkar vad som faktiskt lärs (Lundmark 2006). Enligt Christer 

Stensmo (2007) bör därför varje individ som arbetar med/tar beslut om pedagogiska frågor ha 



 4 

en uppfattning om de filosofiska frågor som kopplas till den pedagogiska grundsynen. Enligt 

Stensmo (2007) omfattar den pedagogiska grundsynen fem olika aspekter:  

 

• Kunskapssyn handlar om frågor som gäller kunskapens väsen, kunskapens uppkomst 

och dess giltighet. Exempel på frågor kan vara vad är kunskap? Hur bildas kunskap? 

Vilken kunskap är värdefull? (Stensmo 2007). 

• Etiksyn handlar om den värdegrund en verksamhet baseras på: vad som kännetecknar 

ett gott liv, goda handlingar och god yrkesutövning. Etiska problem inom pedagogiken 

kan exempelvis handla om jämlikhet, demokrati samt värdet av olika pedagogiska 

verksamheter (Lundmark 2006, Stensmo 2007). 

• Människosynen handlar om vilka antaganden som görs om människans grundläggande 

natur. Ses människan som aktiv eller passiv? Vilka motiv styr mänskligt handlande? 

Krävs det yttre drivkrafter som belöningar för att människor ska bli motiverade? I vil-

ken grad formas människan av sitt genetiska/biologiska arv eller av sin omgivande 

miljö eller kultur (Lundmark 2006, Stensmo 2007). 

• Samhällssynen handlar exempelvis om hur utbildningen ses i relation till det omgivan-

de samhället. Ska utbildning anpassas till samhället eller förändra samhället? När det 

gäller personalutbildning och kompetensutveckling kan ovanstående fråga kopplas i 

relation till organisationen. Ska kompetensutveckling handla om anpassning till orga-

nisationen eller om utveckling av organisationen? (Lundmark 2006, Stensmo 2007). 

• Den pedagogiska situationen hänger delvis samman med de övriga aspekterna och 

handlar om lärande och arbetsformer. Här är uppfattningar om vad som skall läras och 

hur lärande går till centrala. En viktig fråga blir då vem som är den centrala aktören; 

utbildaren eller deltagaren? (Lundmark 2006, Stensmo 2007). 

 

Hur kompetensutveckling planeras och genomförs vid en organisation påverkas i hög grad av 

såväl ledningens som övriga involverade personers pedagogiska grundsyn (Lundmark 2006). 

Annika Lundmark (2006) betonar därför betydelsen av att reflektera över mer eller mindre 

medvetna och omedvetna värderingar och förhållningssätt samt ta ställning till den egna 

pedagogiska grundsynen. Att planera för kompetensutveckling innebär därför ett ställningsta-

gande till hur arbetet med identifierandet av kompetensutvecklingsbehov ska bedrivas, vilka 

kompetensutvecklingsinsatser som ska väljas, vad som innehållsmässigt ska prioriteras samt 

hur det praktiska genomförandet skall utformas.  
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2.4 Målrationell planering  

Enligt Jørgensen (2006) har planering av kompetensutveckling traditionellt vilat på tanken att: 

”[…] utbildning skall producera arbetskraft med de kompetenser som är nödvändiga för att 

produktionen skall kunna organiseras på det mest effektiva och rationella sättet” (Jørgensen 

2006, s 12). Enligt Ellström (1992) vilar ett sådant synsätt på föreställningen att organiserad 

verksamhet planeras för att förverkliga huvudmannens intressen och mål. Utifrån ett 

målrationellt synsätt ses ledningen som den centrala aktören när det gäller att styra och 

påverka vad som händer i organisationen (Rönnqvist 2001). Det finns en stark tilltro till 

ledningens förmåga att, i enlighet med satta mål och intentioner, göra rationella och entydiga 

val i utformandet av organisationens verksamhet (Jørgensen 2006). Strategier och program 

utformas utifrån uppifrån och ned modeller och implementeras i verksamheten utan att 

berörda medarbetare behöver vara delaktiga i beslutsprocessen (Ellström 1992). Jørgensen 

(2006) menar att medarbetarna därmed ses som resurser som förväntas identifiera sig med 

organisationen och dess behov samt använda sina kunskaper till nytta för verksamhetens 

måluppfyllelse. Med det målrationella synsättet följer alltså att anställda objektiveras till 

produktionsmedel, bärare av yttre arbetsegenskaper (Jørgensen 2006).   

 

När verksamhetens produktion planeras utifrån ett målrationellt synsätt leder det enligt 

Jørgensen (2006) till att kompetensutveckling planeras på samma sätt. Utgångspunkten vid 

målrationell planering av kompetensutveckling är att medarbetarna skall anpassas till 

verksamheten utifrån de kvalifikationskrav och kompetensutvecklingsbehov som uppstår ur 

produktionens krav på arbetskraften. Planeringsarbetet består av en rad logiska steg; 

kartläggning av behov, målformulering, bestämning av utbildningens innehåll och form, 

utbildningens genomförande samt utvärdering av resultatet (Jørgensen 2006). Följande modell 

(figur 1) över hur utbildningsplanering stegvis kan beskrivas är hämtad ur Granberg (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modell över målrationell utbildningsplanering (från Granberg 2004, s 173). 
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Som framgår av figur 1 är det centrala redskapet vid kartläggning av kompetensutvecklings-

behov kvalifikationsanalys, även kallad kompetensanalys (Jørgensen 2006). Enligt Jørgensen 

(2006) går analysen ut på att genom prognoser av den arbetstekniska och organisatoriska 

utvecklingen försöka fastställa framtida kvalifikationskrav. Dessa krav jämförs sedan med 

medarbetarnas nuvarande kompetens (Jørgensen 2006). Det som då fokuseras är bristerna i 

kompetensen, det vill säga gapet mellan faktiskt kompetens och efterfrågad kompetens. 

Utifrån bristerna i medarbetarnas kompetens görs i en kompetensplanering prioriteringar 

gällande vem eller vilken grupp som ska få vilken form av kompetensutveckling, hur insatsen 

ska ges och med vilket innehåll (Rönnqvist 2001). Efter insatserna utvärderas om de önskade 

effekterna uppnåtts och om medlen har använts på ett rationellt sätt (Granberg 2004). 

Jørgensen (2006) menar att när utvärderingar används på sådant sätt handlar det om kontroll 

av ett i förväg uppsatt mål. Den målrationella utbildningsplaneringen bygger alltså på 

föreställningen att resultatet av en utbildning kan detaljplaneras i förväg. Kriteriet för 

framgång är att målen i planeringen uppnås (Jørgensen 2006).  

 

2.4.1 Lärande som en sluten process 

Med en syn på kompetensutveckling som ett instrument för att kunna anpassa de anställda till 

de krav på kunskap som produktionen och utvecklingen kräver, följer enligt Jørgensen (2006) 

en syn på lärande som en sluten process som kan förutbestämmas, mätas och kontrolleras av 

andra än den lärande själv. Lärprocessen förväntas inte utveckla något nytt utan snarare 

förväntas deltagare anpassas till och reproducera redan given kunskap (Jørgensen 2006). Det 

handlar om att tillägna sig på förhand definierade kunskaper, tankesätt, rutiner och 

handlingsmönster utan att i nämnvärd utsträckning ifrågasätta eller försöka förändra mål, 

uppgifter eller förutsättningar (Backlund m.fl. 2001). Det anpassningsinriktade lärandet 

kännetecknas alltså av att individen lär sig hur denne går tillväga i olika situationer där mål, 

förutsättningar och uppgifter är givna (Rönnqvist m.fl. 1999). Det handlar med andra ord om 

att en expert ska förmedla rätt kunskap till en passiv mottagare (Ellström 1992).  

 

2.5 Reflexiv planering 

Det reflexiva synsättet på planering av kompetensutveckling vilar enligt Jørgensen (2006) på 

tanken om en deltagarcentrerad process som utgörs av en social interaktion där olika aktörers 

intressen förhandlas och kompromissas. Ett sådant synsätt vilar enligt Ellström (1992) på 
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uppfattningen om organisationer som sociala system där medarbetarnas behov av gemenskap, 

delaktighet och självförverkligande betonas. Enligt Jørgensen (2006) innebär det att 

medarbetarna måste vara delaktiga i formuleringen och diskussionen av verksamhetens mål 

samt att de mål som sätts inte får ses som givna utan som föränderliga, för att under 

processens gång kunna anpassas till de enskilda behoven hos individ, grupp och företag. Det 

innebär att kompetensutveckling och övrig verksamhet planeras utifrån ett nedifrån- och upp 

perspektiv. Därmed ges medarbetarna ett handlingsutrymme att förverkliga sina personliga 

behov och intressen och därigenom ges de ett ökat inflytande över den egna arbetssituationen 

(Jørgensen 2006). Med det reflexiva synsättet följer enligt Jørgensen (2006) en syn på 

medarbetarna som självständigt handlande, kännande och tänkande subjekt.  

 

Utifrån det reflexiva synsättet planeras enligt Jørgensen (2006) kompetensutvecklande 

åtgärder genom informella processer snarare än genom formella, systematiska behovsanaly-

ser. Följande modell (figur 2) är hämtad ur Granberg (2004) och kan användas som 

tankemodell att utgå ifrån vid reflexiv planering av kompetensutveckling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tankemodell att utgå ifrån vid reflexiv utbildningsplanering (från Granberg 2004, s 171). 

 

Reflexiv planering av kompetensutveckling innebär att en presenterad eller identifierad 

uppgift, eller ett problem, diskuteras exempelvis i arbetsgruppen eller inom enheten för att 

klargöra vilka kunskaper och erfarenheter som finns hos medarbetarna för att därigenom 

kunna kartlägga vilka kompetensutvecklingsbehov som finns. Dessa behov formuleras i en 

målbild som kontinuerligt, under processens gång, revideras genom att aktörerna löpande 

reflekterar över mål och syften i en inbördes dialog. Det innebär att aktörernas ökade insikter 

fortlöpande kan integreras under processens gång (Granberg 2004, Jørgensen 2006). Vid 

genomförandet av kompetensutvecklande insatser är det medarbetarna själva som ansvarar för 

det egna lärandet så den kunskap som utvecklas stämmer överens med de formulerade 
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kompetensbehoven. Ledarens roll är att handleda och ge feedback till medarbetarna under 

processen (Granberg 2004). Resultatet av genomförda kompetensutvecklingsinsatser bedöms 

av verksamhetens ledning, men det är också medarbetarna själva som har att utvärdera om 

aktuella åtgärder genererat ny kunskap som täcker de egna behoven (Jørgensen 2006).  

 

Reflexiv planering av kompetensutveckling knyter an till föreställningen om att kompetensut-

vecklingsinsatser leder till lärande om medarbetaren har ett personligt intresse av och är 

motiverad till att kompetensutvecklas (Jørgensen 2006). Det är därför viktigt för organisatio-

nen att skapa förutsättningar i verksamheten så det blir möjligt för medarbetarna att utveckla 

sin potential, arbetslust och kreativitet (Ellström 1992).  

 

2.5.1 Lärande som en öppen process 

Med en syn på kompetensutveckling som en möjlighet att utveckla de anställdas kreativitet 

samt förmåga att identifiera och lösa problem, följer enligt Jørgensen (2006) en syn på lärande 

som en öppen process vilken utgörs av ett samspel mellan subjektiva och sociala dynamiker 

och vars resultat inte kan förutbestämmas eller förutses. Ett sådant synsätt möjliggör för ett 

utvecklingsinriktat lärande vars centrala komponent enligt Ellström (1992) är reflektion. 

Reflektion innebär en process där individen, i dialog med andra, antar ett kritiskt förhållnings-

sätt gällande egna och andras föreställningar och antaganden om verkligheten. Det handlar om 

att genom ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt distansera sig från och bearbeta 

tidigare tanke- och handlingsmönster för att därigenom etablera nya sätt att tänka och handla 

(Bron & Wilhelmson 2005, Ellström 1992). Utvecklingsinriktat lärande innebär med andra 

ord att individen inte styrs utifrån redan uppsatta mål eller formulerade problem utan själv 

ansvarar för att identifiera och definiera situationens krav (Ellström 1992). Det handlar alltså 

om att lära sig hantera frågorna vad och varför (Lundmark 2006). Förutsättningen för ett 

utvecklingsinriktat lärande är att de anställda är aktivt delaktiga i hela lärprocessen för att de 

därigenom ska kunna utveckla förståelse och ett djupare förhållningssätt - att ”göra något till 

sitt eget” (Granberg 2004, s 151).  
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3 Metod 

 

I följande avsnitt redogörs för de urval som gjordes samt de metoder som användes vid 

insamlandet av datamaterialet. Därefter redogörs för forskningsetiska aspekter samt vad som 

krävs för att en studie ska bedömas vara giltig och tillförlitlig. Slutligen redogörs för 

tillvägagångssättet, dels vid studiens genomförande, dels vid bearbetningen av det insamlade 

datamaterialet.  

 

Vid forskning är valet av metod och ansats något som nära hänger ihop med vilken 

vetenskapssyn forskaren ansluter sig till. Det talas vanligtvis om två vetenskapsteoretiska 

huvudriktningar; positivismen och hermeneutiken (Gustavsson 2007). Inom den positivistiska 

vetenskapstraditionen är förhållningssättet till kunskap tekniskt orienterat mot information om 

orsak och verkan. Forskning sker utifrån ett angreppssätt där det handlar om att data 

kvantifieras och behandlas statistiskt så det går att dra slutsatser om dem (Thurén 2007). 

Kunskapsintresset inom den hermeneutiska vetenskapstraditionen är praktiskt orienterad mot 

att söka förståelse av hur saker och ting hänger samman (Andersson 2000). Forskning sker 

utifrån ett kvalitativt angreppssätt där det handlar om att genom subjektiv tolkning av åsikter 

och uppfattningar förutsättningslöst försöka beskriva och förstå sociala enheter och sociala 

skeenden (Kvale 2007). Eftersom det i denna studie söktes förståelse för vilka synsätt som 

ligger bakom planeringen av kompetensutveckling vid ett företag antogs en hermeneutisk 

ansats.  

 

3.1 Urval och metoder för datainsamling 

Fallstudiebaserad forskning hämtar sin logik från de kvalitativa metodernas grundläggande 

synsätt (Merriam 1998). Det beror på att de problem forskaren tar sig an i fallstudier inte kan 

uttryckas i precisa ekvationer (Gustavsson 2007). En fallstudie är en djupgående undersök-

ning av en specifik företeelse i en specifik kontext (Merriam 1998). Det är en strävan efter att: 

”[…] förstå det unika i en situation utifrån det faktum att den utgör en del av en viss kontext 

och det samspel som finns i denna” (Merriam 1998, s 30). Kvalitativa fallstudier bygger i stor 

utsträckning på information som hämtas från exempelvis dokument och intervjuer av olika 

slag (Merriam 1998). Det är av praktiska skäl inte möjligt att samla in all relevant information 

varför det i samband med datainsamlingen är nödvändigt att göra någon form av urval. Enligt 
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Sharan B Merriam (1998) är det inom kvalitativ forskning vanligt förekommande med 

målinriktade och ändamålsinriktade urvalsstrategier. Det målinriktade urvalet sker på 

grundval av en önskan att upptäcka, förstå och få insikt om en företeelse. Det ändamålsinrik-

tade urvalet baseras på beskrivna kriterier som krävs för att en enhet skall inkluderas i 

undersökningen. Därefter söks enheter som uppfyller dessa kriterier upp (Merriam 1998).  

 

3.1.1 Fallföretaget 

I valet av fallföretag gjordes ett ändamålsinriktat urval då kriteriet var att eftersöka ett företag 

(en specifik kontext), som på något sätt arbetar med planering av kompetensutveckling (en 

specifik företeelse). Efter att ett antal företag kontaktats kom studien att utföras vid 

Trafikregistret i Örebro eftersom företaget uppfyllde det ställda kriteriet samt att kontaktper-

sonen ställde sig positiv till företagets medverkan i studien. Trafikregistret i Örebro är en av 

resultatenheterna inom Vägverkets organisation. Vägverket har som myndighetsuppdrag att 

ansvara för hela vägtransportsystemet i Sverige. Myndigheten skall verka för en hållbar 

utveckling i samverkan med kommuner och regionala organ. Vägverket arbetar för att ge 

medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter. Det 

ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans. Arbetet ska leda till att 

vägtransportsystemet har god standard, att det är samhällsekonomiskt effektivt och tillgängligt 

för alla människor. Vägverket delas in i ett huvudkontor, två nationella stöd- och utvecklings-

enheter, sju regioner, en internrevision, tre affärsenheter och tre resultatenheter (Vägverkets 

2007). Organisationsstrukturen beskrivs i modellen nedan: 

 

 

                            Figur 3: Vägverkets organisationsstruktur (från Vägverkets hemsida 2007-12-04)  
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Trafikregistret har som uppgift att förvalta och vidareutveckla vägtrafikregistret, som är en av 

Sveriges största databaser. En av grundförutsättningarna för att det svenska vägtransportsy-

stemet ska fungera är att vägtrafikregistret är tillgängligt och uppdaterat dygnet runt, året runt. 

Trafikregistrets främsta uppgift är därför att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information 

om fordon, körkort och yrkestrafik (Vägverket, Trafikregistret 2005). I Vägverkets 

presentation av Trafikregistret går att läsa; 

 

Vi håller ordning på allt från besiktningar och registreringsskyltar till fordonsskatter och 
körkort. Och därmed gör vi viktiga insatser i strävan mot ett samhälle med effektiv, säker 
och miljöanpassad trafik som tar hänsyn till människans behov. Vårt arbete bidrar till att 
förverkliga Vägverkets vision: ”Vi gör den goda resan möjlig” (Vägverket, Trafikregistret 
2005, s 3). 

 

Trafikregistret delas in i en stab och åtta avdelningar. Varje avdelning delas i sin tur in i 

sektioner, där varje sektion leds av en sektionschef. Organisationsstrukturen beskrivs i 

modellen nedan: 

 
 

Figur 4: Omarbetad version över Trafikregistrets organisationsstruktur (från Vägverkets intranät 2007-11-06) 

 

Trafikregistret benämns vidare i arbetet företaget. 

 

3.1.2 Dokument  

När forskaren har ett syfte att i sin undersökning använda information genom skriftiga källor 

kan datainsamling ske via exempelvis tidigare forskning eller offentliga dokument. Sådana 

dokument är en källa till information som kan beskriva historiska händelser samt spegla olika 

bakomliggande aspekter såsom ursprung, tillkomstmotiv, upphovsman och tillkomstkontext. 

Trafikregistret, TR 
Enhetschef 

Produktion, TRp 
Avdelningschef 

Register, TRr 
Avdelningschef 

Marknad, TRm 
Avdelningschef 

Stab, TRs 
Personalchef,Hälsostrateg 

Utvecklingschef 
 

Planering, TRp 
Avdelningschef 

Utveckling, TRu 
Avdelningschef 

Verksamhetsstöd, TRv 
Avdelningschef 

Kundtjänst 
 fordon, TRkf 

Avdelningschef 

     Trängselskatt, TRt 
       Avdelningshef 
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Det är av vikt att forskaren ifrågasätter informationskällans värde så att den verkligen kan 

bidra med information eller kunskap som är relevant för aktuell frågeställning. Dokument 

utgör en bra källa för kvalitativa fallstudier eftersom de oftast är en produkt av den kontext de 

tillkom i. De kan därför bidra med empirisk grund när det gäller den kontext där ett problem 

eller en frågeställning hör hemma. Fördelen med dokument är att de oftast är lättillgängliga 

samt att de kan inrymma mycket information som underlättar för forskaren i forskningspro-

cessen. Dokument kan även bidra med information som leder till att stimulera forskarens 

tankeverksamhet kring vidare frågeställningar som kan undersökas genom exempelvis 

intervjuer. Genom att studera dokument kan forskaren få hjälp att upptäcka innebörder, 

utveckla förståelse och förmedla insikter som är relevanta för forskningsproblemet (Merriam 

1998). Valet att använda dokument som informationskälla gjordes eftersom den nedskrivna 

informationen om kompetensutvecklingsplanering vid företaget eftersöktes.  

 

Eftersom det i studien söks förståelse för och innebörd av arbetet med planering av 

kompetensutveckling vid företaget, gjordes ett målinriktat urval av dokument. De valda 

dokumenten, som är gemensamma för hela Vägverkets organisation, behandlar dels företagets 

kompetens- och resurssättning, dels rutiner kring medarbetarsamtal. Styrdokumenten över 

kompetens- och resurssättning ger bland annat en beskrivning av företagets kompetensför-

sörjningsprocess gällande kompetensutveckling och personalpolicydokument gällande 

medarbetarsamtal ger till viss del en beskrivning av arbetet med kompetensutveckling. 

Eftersom de valda dokumenten endast ger en objektiv information om riktlinjer över hur 

arbetet med planering av kompetensutveckling ska bedrivas vid företaget, fanns ett behov av 

att komplettera datamaterialet med djupare information.  

 

3.1.3 Intervju  

Valet av intervju som datainsamlingsmetod gjordes utifrån intentionen att få en subjektiv bild 

av hur arbetet med planering av kompetensutveckling bedrivs i praktiken. Syftet med en 

intervju är att få kvalitativa beskrivningar av en intervjupersons livsvärld med avsikt att tolka 

dess mening. Det handlar om att få reda på exempelvis tankar, känslor och avsikter som inte 

går att direkt iakttas. Det innebär att den information som framkommer vid en intervju baseras 

på intervjupersonens kunskaper, erfarenheter, föreställningar och intryck (Kvale 2007, 

Merriam 1998). Intervjuer har olika variationer och skiljer sig i grad av struktur. En variant är 

den delvis strukturerade formen där intervjun styrs av ett antal frågeområden och frågeställ-
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ningar vars ordningsföljd inte bestämts i förväg. Därmed kan frågeställningarna anpassas 

utifrån hur samtalet utvecklas (Kvale 2007). Om kvaliteten på informationen ska bli hög bör 

intervjuaren tänka på formuleringen av intervjufrågorna samt att det språkbruk som används 

vid intervjutillfället är förståeligt för respondenten. Det kan exempelvis handla om att 

intervjuaren undviker att ställa ledande- samt ja- och nej-frågor eller om att intervjuaren 

återupprepar vad som sagts så intervjupersonen får en möjlighet att bekräfta om intervjuaren 

tolkat svaret rätt (Kvale 2007, Merriam 1998). För att få bra kvalitet även på analysen av 

informationen krävs en bra dataregistrering. Ljudbandinspelning ger intervjuaren tillgång till 

allt som sagts samt ger denne en möjlighet att reflektera över det egna agerandet (Merriam 

1998). Att samla in information via intervju innebär att ett beslut måste tas om vem som ska 

intervjuas. Värdet av intervjun är enligt Steinar Kvale (2007) beroende av att den valde 

respondenten vet tillräckligt mycket om ämnet för att kunna ge meningsfull information.  

 

Urval av respondenter 

Eftersom det i studien eftersöks en ökad förståelse för hur arbetet med planering av 

kompetensutveckling bedrivs i praktiken gjordes, i samråd med kontaktpersonen vid 

företaget, ett målinriktat urval av intervjupersoner. De valda respondenterna har delvis som 

arbetsuppgift att planera för kompetensutveckling vid företaget. Samtliga respondenter valde 

att inte förbli anonyma varför presentationen som följer är mer detaljrik. 

 

En respondent, som också är författarnas kontaktperson, innehar titeln personalchef (P). En av 

hans arbetsuppgifter är att vara sakkunnig inom personalområdet i syfte att stötta framförallt 

cheferna inom verksamheten med sakkompetens när de ska ta sitt personalansvar. I hans 

arbetsuppgifter ingår även att vara ansvarig för stödprocessen kompetensförsörjaren, vilket 

innebär att han ska vara enhetschefen behjälplig att arbeta med strategiska kompetensförsörj-

ningsfrågor. 

 

En respondent innehar titeln sektionschef (S) och hennes arbetsuppgifter är personalansvar, 

verksamhetsansvar och budgetansvar för en av tre sektioner inom samma avdelning. Det 

innebär bland annat att det är hennes arbetsuppgift att se till att medarbetarna innehar 

tillräcklig kompetens för arbetet. När det gäller kompetensfrågor samarbetar hon med övriga 

chefer inom avdelningen. 
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En respondent innehar titeln kompetensutvecklare (K) och hennes arbetsuppgifter är att 

sammanställa avdelningarnas behov av kompetens, vara med i upphandlingar samt se till att 

utbildningar som behövs för produktionen genomförs. I hennes arbetsuppgifter ingår även en 

funktion som kontaktperson för Trafikregistret mot Vägverkets utbildningscenter (VUC). Det 

innebär bland annat att hon ansvarar för att all personal vid Trafikregistret genomgår de 

utbildningar som är obligatoriska för alla medarbetare vid Vägverket. 

 

3.2 Forskningsetik 

Respekten för den enskilde människan är idag viktigare att ta hänsyn till än forskningens 

nyttoaspekter. En fråga som därför aktualiserats är om forskning genomförs på ett etiskt 

riktigt sätt (Merriam 1998). För att bedöma om forskningen är etiskt försvarbar har en rad 

länder, inklusive Sverige, upprättat så kallade forskningsetiska råd (Gilje & Grimen 2004). De 

forskningsetiska råden kan sammanfattas med att; uppgiftslämnaren av forskaren skall 

informeras om undersökningens syfte, den egna uppgiften i processen samt de villkor som 

gäller för deltagandet. Det är uppgiftslämnaren som sedan har att ta ställning till; om, hur 

länge samt på vilka villkor denne skall delta. Det skall tydligt framgå att deltagandet är 

frivilligt och att uppgiftslämnaren när som helst under processens gång har rätt att avbryta sin 

medverkan, utan att det medför några negativa följder. Forskaren skall även informera om att 

de uppgifter som insamlas inte kommer att användas annat än i forskningssyfte. Alla uppgifter 

skall antecknas, lagras och avrapporteras så att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. Personuppgifter skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Slutligen bör forskaren informera om hur och var forskningsresultatet kommer att 

offentliggöras (Vetenskapsrådet 2003).  

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat. Oberoende av vilken typ av 

forskning som bedrivs är det av stor vikt att lägga noggrann uppmärksamhet på hur insamling, 

analys och tolkning av data skett. En sådan analys syftar till att avgöra undersökningens 

reliabilitet och validitet (Merriam 1998).  

 

Enligt Kvale (2007) handlar reliabilitet inom kvalitativ forskning om forskningsresultatens 

konsistens. Han menar att studiens tillförlitlighet kan stärkas genom att forskaren exempelvis 
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ställer sig kritiskt reflekterande under hela forskningsprocessen, att det finns en hög kvalitet i 

intervjusituationen samt att det strävas efter att motverka feltolkningar i bearbetningen av 

datamaterialet. Det innebär att forskaren för att visa studiens tillförlitlighet måste klargöra 

studiens teoretiska utgångspunkter, i detalj beskriva hur studien genomförts samt hur 

slutsatserna tagits fram utifrån den tillgängliga informationen (Merriam 1998).  

 

Enligt Heléne Thomson (2006) ses validitet, eller giltighet, inom kvalitativ forskning som 

frågan om forskaren verkligen studerar de företeelser som denne givit sig ut för att studera 

samt om forskaren verkligen tolkar det som denne avsett sig tolka. Kvale (2007) menar att 

valideringsfrågan utgörs av olika aspekter som bör tas hänsyn till under hela forskningspro-

cessen. Teoretisering handlar om hållbarheten i de teoretiska förutsättningarna samt att det 

finns en logisk koppling mellan undersökningens forskningsfrågor och den teoretiska 

förankringen. När det gäller själva förfaringssättet i processen handlar det enligt Kvale (2007) 

om olika aspekter, såsom att planeringen av undersökningen är adekvat, att lämpliga metoder 

använts, att lämpliga intervjupersoner valts ut, att översättning av data från talspråk till 

skriftspråk är noggrant gjord, att tolkningarna i analysarbetet är logiskt hållbara samt att 

resultatet är en adekvat redogörelse. Enligt Thomson (2006) anses en undersökning vara valid 

om resultatet framträder som välgrundat och hållbart för kritisk granskning. 

 

3.4 Genomförande 

Som förberedelse för studien besöktes företaget där författarna träffade kontaktpersonen i ett 

första möte. Syftet med detta möte var delvis att få information om företagets planering av 

kompetensutveckling, delvis att ge information om syftet med studien samt vilka metoder som 

ämnades användas.  

 

3.4.1 Dokument 

Kontaktpersonen hänvisade till företagets intranät i sökandet efter, för studien, relevant 

dokumentation. Vid sökandet, som utfördes under en förmiddag, påträffades dels dokumenta-

tion som i modellform visar Vägverkets kompetensförsörjningsprocess, dels ett 

personalpolicydokument gällande medarbetarsamtal, som till viss del behandlar kompetensut-

vecklingsfrågor.  
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3.4.2 Intervjuer  

Med hänsyn till de forskningsetiska råden informerades, som förberedelse för intervjuerna, 

valda respondenter, såväl via telefon som via missivbrev (Bilaga 1), om studiens syfte, 

intervjuns tänkta genomförande samt forskningsetiska aspekter. Information lämnades även 

om att studiens undersökare båda önskade närvara vid intervjun samt att det fanns en önskan 

om att använda ljudbandspelare för inspelning. Innan intervjuerna inleddes kontrollerades att 

respondenterna dels var införstådda i innebörden av den givna informationen, dels godkände 

önskemålen. Intervjuerna inleddes också med en försäkran om att respondenten när som helst 

under eller efter intervjun kunde välja att avbryta sin medverkan. Information lämnades även 

om hur det inspelade materialet skulle förvaras samt att det skulle raderas efter uppsatsens 

färdigställande.   

 

För att kunna hålla den röda tråden genom varje intervjutillfälle användes som utgångspunkt 

en intervjuguide. Med anledning av att intervjupersonerna innehar olika befattningar samt att 

de har skilda arbetsuppgifter gällande kompetensutvecklingsfrågor, togs beslutet att använda 

olika intervjuguider (Bilaga 2 och 3). Inför intervjuerna med personalchefen och kompetens-

utvecklaren konstruerades frågeområdena i intervjuguide 1 utifrån analysen av dokumenten 

gällande företagets kompetensförsörjningsprocess. Inför intervjun med sektionschefen 

konstruerades frågeområdena i intervjuguide 2 till viss del utifrån redan nämnda dokument, 

men främst utifrån analysen av policydokumentet gällande medarbetarsamtal. Frågorna inom 

de båda intervjuguidernas frågeområden konstruerades utifrån de funderingar som väcktes vid 

dokumentanalysen av dels modellerna över företagets kompetensförsörjningsprocess, dels 

policydokumentet gällande medarbetarsamtal. 

 

Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen under december månad 2007. Varje intervju, 

som varade mellan 45-60 minuter, genomfördes i ett av företagets mötesrum så att intervjun 

kunde ske ostört. Eftersom alla respondenter godkände inspelning av intervjun användes 

ljudbandspelare vid varje intervjutillfälle. Detta underlättade för intervjuarna att fokusera på 

svar och följdfrågor istället för att behöva koncentrera sig på att hinna anteckna svaren. Valet 

av den delvis strukturerade formen av intervju medförde i detta fall att nya tankar och idéer 

som uppstod under intervjun även gavs en möjlighet att behandlas. 
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3.5 Databearbetning  

Enligt Runa Patel & Bo Davidson (2003) har den kvalitativa analysen sitt ursprung i den 

hermeneutiska traditionen där forskningsprocessen kan liknas vid en kedja av tolkningar av 

verkligheten. Analys och tolkning sker under såväl insamlande av data som av det 

ihopsamlade datamaterialet. Data jämförs med data för strukturering och ofta jämförs data 

även mot existerande litteratur och teori (Gustavsson 2007). Syftet med analysen var också 

att, utifrån nedskrivna dokument samt respondenternas uppfattningar, tolka samt finna 

strukturer och innebörder som utifrån valda teorier kan ordnas in under olika synsätt på 

kompetensutveckling.  

 

Vid kvalitativ bearbetning av insamlat datamaterial arbetar forskaren ofta med ett textmaterial 

(Patel & Davidson 2003). Första delen av analysen baserar sig på texter utifrån olika 

dokument. Dokumenten lästes upprepade gånger för att kunna urskilja vad i texterna som var 

relevant för studien. Identifierade strukturer och innebörder i datamaterialet ordnades därefter 

in under olika synsätt på kompetensutveckling. Andra delen av analysen baserar sig på 

intervjutexter. De inspelade intervjuerna lyssnades av och skrevs därefter ut i sin helhet. 

Utifrån identifierade strukturer och innebörder ordnades svaren in under olika områden för att 

göra materialet hanterbart, vilket enligt Bengt Gustavsson (2007) är nödvändigt vid stora 

datamängder. De olika områdena bearbetades sedan var för sig där svaren ordnades in under 

olika synsätt på kompetensutveckling utifrån tolkade mönster i respondenternas uppfattningar.   
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4 Resultat 

 

I följande avsnitt redogörs för de resultat som framkommit i studien samt de tolkningar som 

gjorts utifrån valda teoretiska utgångspunkter. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet där slutsatser dras utifrån de tolkningar som gjorts.  

 

4.1 Dokument  

De styrdokument som i modellform beskriver företagets kompetensförsörjningsprocess 

gällande arbetet med att kompetens- och resurssätta har sammanfattats och redovisas i 

löpande text. De delar av personalpolicydokumentet gällande medarbetarsamtal som 

behandlar företagets rutiner kring kompetensutvecklingsfrågor har sammanfattats och 

redovisas dels i löpande text, dels i punktform.  

 

4.1.1 Kompetens- och resurssätta 

Syftet med den kompetensförsörjningsprocess som behandlar att kompetens- och resurssätta 

beskrivs som: Processen ska förse organisationen med den kompetens som behövs för att 

genomföra verksamheten på ett effektivt sätt med god kvalitet. Rätt kompetens omfattar såväl 

egna som inhyrda resurser (Vägverkets styrdokument: Kompetens- & Resurssätta 2007). De 

områden som ingår i arbetet visas i modellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Redigerad modell över Vägverkets process att kompetens- och resurssätta (från Vägverkets 
styrdokument: Kompetens- & Resurssätta 2007). 
 

För varje område finns en processkarta som stegvis visar gången i processarbetet. Arbetet 

med området; att analysera kompetens, syftar till att identifiera kompetens- och resursgap. För 

att identifiera detta gap handlar det enligt beskrivningen i processkartan om att i ett första steg 
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analysera externa och interna krav och förväntningar som finns från bland annat omvärld, 

kunder och medarbetare, för att därigenom kunna identifiera företagets kompetensbehov I 

nästa steg handlar det om att gå vidare med att kartlägga den befintliga kompetensen för att 

slutligen kunna analysera och identifiera företagets kompetens- och resursgap (Processkarta: 

Analysera kompetens 2007). Det identifierade gapet ligger sedan till grund för arbetet med 

nästa område; att planera kompetensförsörjning, vilket syftar till att ta fram en kompetensför-

sörjningsplan. För att kunna arbeta fram en kompetensförsörjningsplan handlar det enligt 

beskrivningen i processkartan om att i ett första steg identifiera och fastställa lång- och 

kortsiktiga kompetensmål. Utifrån de fastställda kompetensmålen handlar nästa steg om att 

upprätta en kompetensförsörjningsplan bland annat över kompetensutveckling för organisa-

tion och individ (Processkarta: Planera kompetensförsörjning 2007). 

Kompetensförsörjningsplanen ligger sedan till grund för arbetet med nästa område; att 

genomföra kompetensförsörjningsplan, vilket har till syfte att genomföra planerade åtgärder 

för att anpassa kompetensen och resurserna efter behovet. Detta arbete handlar enligt 

beskrivningen i processkartan om att genomföra planerade kompetensutvecklingsaktiviteter, 

anpassning/avveckling samt att anskaffa resurser (Processkarta: Genomföra kompetensför-

sörjningsplan 2007). De genomförda kompetensförsörjningsaktiviteterna ligger sedan till 

grund för arbetet med nästa område; att utvärdera åtgärder för kompetens- & resurssättning, 

vilket syftar till att utvärdera genomförda åtgärder i förhållande till uppsatta mål. Detta arbete 

handlar enligt processkartan om att utvärdera måluppfyllelse och verkan av vidtagna åtgärder. 

Hela processen med att kompetens- och resurssätta har alltså som syfte att resultera i en 

måluppfyllelse, vilken beskrivs som: Rätt kompetens i rätt mängd på rätt plats i tid 

(Processkarta: Utvärdera åtgärder för kompetens- & resurssättning 2007). 

 

Utifrån att företagets kompetensförsörjningsprocess kan följas i styrdokument som 

implementerats i hela Vägverkets organisation görs tolkningen att beslutet om hur denna 

process stegvis skall gå till väga är taget utifrån ett uppifrån- och ned perspektiv. Med detta 

menas att det är ledningen som är den centrala aktören som styr över hur kompetensförsörj-

ningen ska ske i organisationen varför kopplingen görs till ett målrationellt synsätt (Jørgensen 

2006, Rönnqvist 2001). När det gäller styrdokumentens utformning och innehåll görs 

tolkningen att de består av en rad logiska steg som beskriver vad som skall göras för att hela 

processen så småningom ska resultera i måluppfyllelse. I de syften som ligger till grund för de 

olika arbetsområdena i processen förekommer ord och meningar såsom; identifiera 

kompetens- och resursgap, kompetensförsörjningsplan, fastställda kompetensmål, anpassa 
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kompetens och resurser efter behov, genomföra planerade kompetensutvecklingsåtgärder, 

utvärdera i förhållande till uppsatta mål samt måluppfyllelse. Målrationell planering av 

kompetensutveckling handlar om att genom en rad logiska steg analysera och identifiera 

kompetensgapet för att därigenom kunna detaljstyra och prioritera insatser som sedan 

utvärderas mot ett i förväg uppsatt mål, varför tolkningen görs att företagets styrdokument har 

ett bakomliggande målrationellt synsätt (Granberg 2004, Jørgensen 2006, Rönnqvist 2001). I 

ett av stegen av processarbetet nämns dock att medarbetarnas förväntningar ska inkluderas 

varför tolkningen görs att det kan finnas ett reflexivt inslag. En förutsättning är då att 

medarbetarnas förväntningar innebär att individuella intressen och behov utifrån varje enskild 

medarbetare beaktas samt att varje medarbetare är delaktig i hela processen (Jørgensen 2006). 

  

4.1.2 Medarbetarsamtal 

Syftet med medarbetarsamtal beskrivs i dokumentet som; att utveckla organisationen och 

medarbetarna och skapa gemensamma mål, värderingar och utvecklingsinriktningar. I 

dokumentet tas punkter och beskrivande text upp som kan relateras till planering av 

kompetensutveckling (Vägverkets rutin: Medarbetarsamtal 2004).   

 

När det gäller vad samtalet ger den ansvarige chefen tillfälle till nämns: 

♦ Att få bättre kunskap om medarbetarnas kompetens och utvecklingspotential 

♦ Att få underlag för kompetensutveckling 

När det gäller vad samtalet ger medarbetaren tillfälle till nämns: 

♦ Att komma med idéer om hur arbetet kan förbättras  

♦ Att klargöra utvecklingsbehov och personliga mål 

 

När det gäller rutiner för hur medarbetarsamtal skall genomföras betonas vikten av att 

samtalet blir en dialog mellan personalansvarig chef och medarbetare. Eftersom den 

personalansvarige chefen och medarbetaren kan ha olika referensramar betonas även vikten 

av att stämma av så det finns en gemensam och accepterad samsyn (Vägverkets rutin: 

Medarbetarsamtal 2004).  

 

I företagets dokumentation om rutiner kring medarbetarsamtal kan utläsas att kompetensut-

vecklingsfrågor utgör en viktig del av innehållet i det formella samtalet. En tolkning av de 

punkter som berör kompetensutveckling kan vara att ledningen genom medarbetarsamtalet får 
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en möjlighet att utifrån verksamhetens krav kontrollera medarbetarnas befintliga kompetens 

för att därigenom hitta vilket kompetensutvecklingsbehov som finns. Detta kan kopplas till ett 

målrationellt synsätt eftersom det då handlar om att hitta kompetensgapet utifrån omgivning-

ens krav (Jørgensen 2006). En annan tolkning av dokumentationen kring medarbetarsamtal 

kan vara att medarbetarsamtalet ger möjligheter för varje enskild medarbetare att klargöra 

egna behov och intressen. I dokumentet betonas vikten av att medarbetarsamtalet sker i 

dialogform och att hänsyn måste tas till individers olika referensramar. Detta kan kopplas till 

ett reflexivt synsätt eftersom medarbetarna ges möjlighet till inflytande över den egna 

arbetssituationen och delaktighet i den egna kompetensutvecklingen (Jørgensen 2006).  

 

4.2 Intervjuer 

Respondenternas utsagor har sorterats in i olika områden som redovisas under rubrikerna; 

kompetens och kompetensutveckling, analys av kompetensbehov, inventering av befintlig 

kompetens, identifierande av kompetensutvecklingsbehov, kompetensutvecklingsinsatser 

samt utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser. I resultatet lyfts ett antal citat fram för att 

tydliggöra respondenternas uppfattningar och svar. 

 

4.2.1 Kompetens och kompetensutveckling 

De grundläggande frågorna ställdes utifrån intentionen att ta reda på hur respondenterna 

uppfattar innebörden av begreppet kompetens samt hur de anser att kompetens kan utvecklas. 

 

I uppfattningen om vad som innefattas i begreppet kompetens finns en samstämmighet bland 

respondenterna om att kompetens innebär kunskap och färdigheter. Det förekommer dock 

variationer i utsagorna. Personalchefen utvecklar begreppet mot att innefatta summan av 

teoretiska kunskaper, samlade erfarenheter samt förmågan att kunna använda sig av dessa i 

det dagliga arbetet. Kompetensutvecklaren vidgar innebörden av kompetens till att även 

innefatta förmågan att fungera socialt i en grupp.  

 

[…] man ska ju fungera i sitt arbetslag och kunna ta till sig allt som rör det område man ska 
jobba med, vara beredd att utveckla sig och tycka att det här är kul […] det måste fungera 
hela teamet, laget […] var vi står och vilka mål vi har (K). 
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När det gäller hur kompetens kan utvecklas svarar samtliga respondenter att det dels handlar 

om en fortlöpande utveckling i det dagliga arbetet, dels om alla de åtgärder som vidtas för att 

förändra den kompetens medarbetare innehar. Personalchefen påpekar vikten av ständig 

kompetensutveckling i takt med en föränderlig omvärld. 

 

 

[…] det är ju så att vi kompetensutvecklas varje dag. För varje dag får jag förhoppningsvis 
mer och mer erfarenheter alltså utvecklar jag min kompetens. Men sen ska ju det naturligt-
vis kompletteras med nödvändiga fortbildningsinsatser för att hålla kompetensen inom 
yrkesområdet, för det sker ju ständigt förändringar […] (P). 

 

Kompetensutvecklaren poängterar att kompetensutveckling inte enbart sker i arbetet utan 

även i vardagen, i det dagliga livet.  

 

Utifrån de svar respondenterna lämnat gällande innebörden av begreppet kompetens görs 

tolkningen att det finns en samstämmighet att kompetens främst handlar om kunskaper och 

färdigheter relaterat till verksamheten. Det förekommer dock även en vidgad syn på 

kompetens som kan kopplas till Ellströms (1992) definition av begreppet att kompetens 

innebär en individs potentiella handlingsförmåga (vilken även innefattar den sociala och 

personliga förmågan) i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. När det gäller hur 

kompetens utvecklas är tolkningen att respondenterna har en gemensam uppfattning att 

kompetensutveckling sker löpande men också genom vidtagna åtgärder. Utifrån denna 

tolkning görs kopplingen till Ellströms m.fl. (1996) teorier om att kompetensutveckling 

handlar om dels planerat formellt lärande, dels såväl planerat som oplanerat informellt 

lärande.  

 

4.2.2 Analys av kompetensbehov  

Frågorna gällande detta avsnitt är ställda utifrån intentionen att ta reda på hur arbetet med att 

analysera kompetensbehov bedrivs i företaget.  

 

När det gäller hur arbetet att identifiera kompetensbehov bedrivs finns en samstämmighet hos 

samtliga respondenter att det handlar om behoven framöver. Vilken verksamhet skall bedrivas 

framöver och vad behöver medarbetarna kunna? Personalchefen betonar vikten av att ha en 

fungerande omvärldsbevakning när det gäller den tekniska utvecklingen i samhället.  
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[…] vi ska ju vara en professionell registerhållare åt samhället […]. Ska vi bibehålla vår 
ställning som den främsta ordnaren av det här systemet så måste vi hålla oss på framkant 
[…] allteftersom samhällets utveckling och teknikutvecklingen går framåt måste vi ju se till 
att vi har kompetens så att vi kan nyttja nya tekniker, annars halkar vi ju snart efter (P). 

 

När det gäller att identifiera kompetensbehovet för att kunna utföra företagets uppdrag 

betonar personalchefen även vikten av en fungerande omvärldsbevakning när det gäller den 

politiska diskussionen. 

 

Då gäller det för oss att ha koll, helst vara ute och lyssna i nyhetskorridorerna vad som pra-
tas om är på gång, så att vi har en framförhållning på detta […] för när man väl kommer så 
långt att politikerna bestämmer sig […] då går det ju väldigt fort idag […] då måste vi börja 
fundera här i huset, hur går det här till nu då? (P).  

 

Sektionschefen vidareutvecklar identifierandet av kompetensbehov till att även gälla 

medarbetarnas egna uppfattningar. Detta menar hon är något som kan identifieras i 

medarbetarsamtalet. Det finns ett krav på sektionscheferna att genomföra minst ett 

individuellt medarbetarsamtal per år. Inför samtalet kickas en mall ut till medarbetaren så 

denne kan förbereda sig och fylla i de aspekter denne vill ta upp i medarbetarsamtalet. 

Sektionschefen berättar också att kompetensbehov även kan identifieras i den dagliga 

kontakten med medarbetarna.  

 

[…] när man går runt och pratar […]. Hur ser det ut framöver? det görs hela tiden skulle jag 
vilja säga (S).  

 

Utifrån respondenternas svar gällande hur arbetet med att analysera kompetensbehov bedrivs i 

företaget görs tolkningen att det läggs stor vikt vid att ha en väl fungerande omvärldsbevak-

ning men också vid att fånga upp medarbetarnas uppfattningar i såväl formella som informella 

samtal. Utifrån denna tolkning görs kopplingen till såväl ett målrationellt som ett reflexivt 

synsätt bakom arbetet med att analysera kompetensbehov. Det målrationella synsättet kopplas 

främst till arbetet med omvärldsbevakning eftersom det handlar om att genom prognoser 

försöka fastställa vilka framtida kvalifikationskrav som kommer att ställas på organisationens 

medarbetare. Ett sådant arbetssätt utgör enligt Jørgensen (2006) ett av de logiska stegen vid 

målrationell planering av kompetensutveckling. Det reflexiva synsättet kopplas till att 

medarbetarnas individuella uppfattningar diskuteras i såväl formella som informella samtal. 

Ett sådant arbetssätt utgår enligt Jørgensen (2006) från ett reflexivt synsätt eftersom 

medarbetarna får komma till tals och göra sig hörda utifrån egna uppfattningar. 
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4.2.3 Inventering av befintlig kompetens 

Frågorna gällande detta avsnitt är ställda utifrån intentionen att ta reda på hur arbetet med att 

kartlägga befintlig kompetens bedrivs i företaget. 

 

När det gäller arbetet med att identifiera medarbetarnas befintliga kompetens berättar samtliga 

respondenter om att det vid företaget finns ett webbaserat sökverktyg där alla medarbetare 

själva ska registrera sina utbildningar och kurser. Det har dock visat sig att medarbetarna av 

olika anledningar inte använder sig av detta verktyg. Respondenterna har olika förklaringar 

till dessa anledningar: 

 

[…] folk jobbar ju hela tiden och tyckte det var för jobbigt […] och så kom det andra saker 
emellan och så rann det ut i sanden […] (P). 
 
[…] det är jättesvårt att få folk att registrera sin egen kompetens för det är ingenting som 
görs med automatik när man blir anställd, utan det får man hela tiden fylla på själv […] det 
är många som har jobbat i många år och det är ju jättesvårt att plocka fram, vad har jag 
gjort? tänka efter, vad har jag gått för kurser? det är ett jättejobb att registrera sig själv […] 
(K).   

 

Kompetensutvecklaren menar att det idag inte finns någon direkt vetskap om vilken 

kompetens som finns inom företaget på grund av att medarbetarna inte fyller i sin cv i 

sökverktyget.  

 
Vi har verktyget men det är ju det att det ska användas också […] det är ett väldigt bra 
verktyg […] jag har försökt marknadsföra det ute på alla avdelningar (K). 

 

Personalchefen påpekar att det trots att det i nuläget inte finns någon dokumentation kring 

befintlig kompetens ändå finns en viss vetskap inom företaget eftersom sektionscheferna har 

en bra koll på vad deras medarbetare kan. Sektionschefen menar dock att det finns svårigheter 

i att veta vad medarbetarna faktiskt kan eftersom många av dem lånas ut till olika projekt. 

 

Eftersom jag inte jobbar med många av mina medarbetare så vet ju inte jag egentligen hur 
de fungerar, så då måste jag ju lita på de projektledare som de jobbar tillsammans med […] 
vad de har för kompetens måste ju komma ifrån dem på något sätt (S).  

 

Hon säger vidare att när hon går runt och pratar med sina medarbetare så handlar det inte om 

att få reda på vilken kompetens de faktiskt har utan snarare om att kolla av hur arbetet 

fungerar. Hon menar att det hon får reda på i den dagliga kommunikationen snarare handlar om 

vad medarbetarna inte kan.  
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Personalchefen påpekar att det finns en brist i att det inte finns en gemensam strategi och ett 

gemensamt synsätt över hur cheferna ska arbeta ”med att hålla den här kollen”. Även 

sektionschefen tycker sig se ett behov av att arbetet inom det här området behöver planeras 

bättre. Hon menar dock att det saknas någon som är ansvarig och besitter kunskaper och 

färdigheter gällande kompetensfrågor.  

 

Jag har drivit jättemycket frågor fast jag inte kan liksom […] det finns ett jättestort behov. 
För att vi sektionschefer ska få bli avlastade så måste vi ha de här rollerna […] annars får vi 
göra det och då tar det tid från annat (S). 

 

En förklaring till att det finns så många olika sätt att arbeta med de här frågorna kan enligt 

personalchefen vara att verksamheten under många år bedrivits utifrån en entreprenörsanda. 

Men eftersom verksamheten under senare år har expanderat betonar han vikten av att arbetet 

med att identifiera befintlig kompetens måste bedrivas på ett mer systematiskt sätt.  

 

Utifrån respondenternas utsagor gällande arbetet med att inventera befintlig kompetens görs 

tolkningen att det finns en svårighet i att dokumentera individers kompetens. Tolkningen görs 

även att det finns svårigheter med att ta reda på vad medarbetarna faktiskt kan. När det gäller 

företagets webbaserade sökverktyg där medarbetarna fortlöpande skall registrera utbildningar 

och kurser de gått uttrycker samtliga respondenter att det trots ”marknadsföring” inte används i 

tillräcklig omfattning. Ellström (1992) menar att strategier som utformas och implementeras i 

organisationen utifrån ett uppifrån- och ned perspektiv har syftet att styra och kontrollera vad 

som händer i verksamheten. Då företaget använder sig av ett sökverktyg för att dokumentera 

medarbetarnas befintliga kompetens görs kopplingen till ett målrationellt synsätt, eftersom 

tolkningen görs att syftet med sökverktyget är att företagets ledning vill kontrollera vilka 

resurser som finns i verksamheten. När det gäller arbetet med att ta reda på vad medarbetarna 

faktiskt kan finns en samstämmighet bland respondenterna om att det inte finns några 

gemensamma strategier för hur detta arbete ska gå till. Utifrån att samtliga respondenter uttalar 

önskemål om utarbetade strategier för att ”kunna hålla koll på” den befintliga kompetensen 

görs tolkningen att det finns ett bakomliggande målrationellt synsätt. Dock görs även 

tolkningen att det kan finnas reflexiva inslag i de strategier som faktiskt används idag eftersom 

en av respondenterna talar om att det i den dagliga kontakten med medarbetarna handlar om att 

”kolla av hur arbetet fungerar”. Med tolkningen menas att daglig kontakt med medarbetarna 

utgör en mer informell process som kan öppna upp för medarbetarnas deltagande i arbetet med 

att identifiera befintlig kompetens.  
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4.2.4 Identifierande av kompetensutvecklingsbehov 

Frågorna gällande detta avsnitt är ställda utifrån intentionen att ta reda på hur respondenterna 

förklarar innebörden av att företaget har ett kompetensutvecklingsbehov samt hur detta 

kompetensutvecklingsbehov kan identifieras.  

 

Personalchefen berättar att det finns ett behov av kompetensutveckling när inventeringen av 

kompetensbehov inte stämmer överens med inventeringen av vilka kompetenser som finns i 

företaget. Han skiljer på lång- och kortsiktiga kompetensutvecklingsbehov. De långsiktiga 

kopplar han till företagets förvaltnings- och utvecklingsuppdrag där det gäller att med hjälp av 

omvärldsbevakning hålla koll på utvecklingen i omvärlden. Det kan handla om att 

förvaltningsuppdrag behöver förändras och förbättras i takt med samhällsutvecklingen, men 

också om att nya produkter behöver utvecklas.  

 

Utifrån det börjar vi fundera, klarar vi detta? eller behöver vi andra kompetenser? det är 
framförhållning det handlar om. Då blir det så att man gör en kompetensanalys där man hit-
tar det där kompetensgapet (P).  

 
Personalchefen påpekar att ett sådant arbete kan gå väldigt systematiskt tillväga, men att det 

vid företaget idag nog går till på sådant sätt att det mer förs diskussioner och dialoger runt de 

uppdrag som finns. 

 

Sektionschefen talar om de långsiktiga behoven som skillnader mellan vad verksamheten 

behöver för kompetens framöver mot vad medarbetarna kan idag.  

 

Då måste man ju ha ett grepp om vad vi ska göra nästa år för det första […] Inom vilka om-
råden och så […] vad vi skulle behöva kunna […] sen ska man inventera sina medarbetare 
med vad kan vi eller vad gör vi, och då kan man se skillnader […] men också kanske att vi 
gör och kan saker idag som vi inte behöver kunna sen […] alltså behöver de personerna 
kanske utvecklas och göra någonting annat (S). 

 

Även kompetensutvecklaren pratar om långsiktiga kompetensutvecklingsbehov och kopplar 

det till det obligatoriska medarbetarsamtalet. Hon menar att varje personalansvarig chef efter 

ett medarbetarsamtal ska göra en sammanställning där hon som kompetensutvecklare ska 

kunna se varje medarbetares behov av kompetensutveckling framöver. Även sektionschefen 

pratar om att individens behov av kompetensutveckling kan fångas upp i medarbetarsamtalet. 

Frågor kring kompetensutvecklingsbehov kan behandla olika aspekter menar sektionschefen. 
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[…] man frågar om man vill prova något annat, om man är nöjd med det man gör […] de 
kan vilja utvecklas, arbeta med andra bitar […] det finns många olika roller man kan prova 
på […] sedan har ju jag också en tanke om vad de ska göra nästa år […]. Men har vi inga 
behov, då får man ju inte gå en utbildning som vi betalar. Det måste alltså finnas ett behov 
där (S).  

 

Vidare berättar hon att det individuella behovet av kompetensutveckling dokumenteras i en 

individuell utvecklingsplan. Hon påpekar dock att det är medarbetaren själv som bär ansvaret 

för att utvecklingsplanen dokumenteras.   

 

Kompetensutvecklaren pratar även om att det kan uppstå ett kompetensutvecklingsbehov då 

det kommer information ”uppifrån” om att det är något på gång. Det kan gälla utbildningar 

som är obligatoriska för alla medarbetare inom Vägverket som organisation.  

 

Det är hela Vägverkets kurser. Vi har ett utbildningscentrum, VUC[…] som fått uppdraget 
att ta fram sådana här utbildningar. Det är ett ledningsbeslut […] från Generaldirektören till 
VUC och sedan ut till hela vägverket (K).  

 

Kompetensutvecklaren berättar också att det finns listor som kan fånga upp såväl långsiktiga 

som kortsiktiga kompetensutvecklingsbehov. Det handlar om väntelistor de anställda kan sätta 

upp sig på då de anser sig ha ett behov av en viss utbildning. Men önskemål om vissa 

utbildningar kan även komma från olika chefer som anser att deras personal behöver nya 

kunskaper inom vissa områden. 

 

När det gäller de kortsiktiga kompetensutvecklingsbehoven fångas de enligt personalchefen 

upp i den dagliga verksamheten. Det handlar om de dagliga kontakterna mellan medarbetarna. 

 

[…] diskussionerna, hur löser vi det här? hur mycket åtgår det till det här? kan du hjälpa till 
med det här? kan du det här? medarbetare emellan inom respektive sektion (P). 
 

 Även sektionschefen menar att behov av kompetensutveckling kan fångas upp i den dagliga 

kontakten med medarbetarna. 

 

[…] man går runt och pratar […] klarar du av jobbet eller behöver du något mer? tror du att 
du kan tänka dig att jobba kvar i det här uppdraget? om du får luckor över, vad skulle du 
kunna tänka dig då? […] det finns de som känner att de inte kan, att de inte räcker till, att de 
skulle behöva ha stöd (S). 

 

Utifrån respondenternas utsagor gällande hur kompetensutvecklingsbehov identifieras görs 

tolkningen att det handlar om att analysera kompetensbehov som sedan jämförs med 
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medarbetarnas befintliga kompetens för att därigenom hitta ”kompetensgapet” eller 

”skillnaden”. Tolkningen görs att det som därmed fokuseras är bristerna i medarbetarnas 

kompetens varför kopplingen görs till ett målrationellt synsätt (Jørgensen 2006). Även de 

strategier som används i företaget för att hitta ”kompetensgapet” (omvärldsbevakning, att 

utifrån ledningsbeslut kontrollera vilka som saknar viss obligatorisk utbildning samt 

medarbetarsamtal) anses kan kopplas till ett målrationellt synsätt eftersom tolkningen är att de 

används som ett medel att utifrån omgivningens krav hitta bristerna i medarbetarnas 

kompetens. Dock görs tolkningen att det även finns reflexiva inslag i arbetet med att hitta 

kompetensutvecklingsbehov vilket kopplas till att det vid företaget förs dialoger och 

diskussioner gällande medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov. Förutsättningen för 

reflexivitet är dock att samtalen förs utifrån medarbetarnas enskilda behov och intressen 

Jørgensen (2006). Utifrån tolkningen av respondenternas utsagor gällande formella och 

informella samtal görs dock även kopplingen till det målrationella synsättet eftersom en av 

respondenterna poängterar att medarbetarnas behov och önskemål ändå måste ligga i linje 

med verksamhetens behov. De reflexiva inslagen kan även kopplas till att medarbetarna till 

viss del även själva får önska utbildning efter eget behov och intresse.  

 

4.2.5 Kompetensutvecklingsinsatser 

Frågorna gällande detta avsnitt är ställda utifrån intentionen att ta reda på vilka åtgärder som 

vidtas för att tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som finns vid företaget. 

 

När det gäller insatser för att täcka kompetensutvecklingsbehoven för utvecklingsuppdrag 

berättar personalchefen att det är framförhållningen det handlar om. När projektgruppen 

kommit fram till vilka kompetensbehov som finns ser man över om den specifika kompetensen 

redan finns ”i huset”. I annat fall görs en extern rekrytering av personer som har arbetat med 

liknande arbetsuppgifter.  

 

Sedan anställer vi dem och utbildar dem i arbetssättet. De får också lära sig Trafikregistrets 
verksamhet. Sedan när de kan det och får erfarenheten då tar de över förvaltningen av den 
uppgiften (P). 

 

När det gäller förvaltningsuppdragen menar personalchefen att cheferna inom varje avdelning 

för diskussioner om vilken utveckling som behövs hos personalen för att klara verksamhetens 

uppdrag. Han berättar även att det förs diskussioner om utvecklingsbehov dels vid det 



 29

obligatoriska medarbetarsamtalet, dels i det dagliga arbetet. De olika åtgärder som sedan 

utifrån dessa diskussioner vidtas för att utveckla de anställdas kompetens kan enligt 

personalchefen vara allt ifrån externa utbildningar och seminarier till interna workshops eller 

”internutbildning av varandra”.  

 

När det gäller kärnproduktionen är det mycket on-the-job-training, där man pratar med var-
andra. Sedan är det naturligtvis så att man behöver andra utbildningar av annat slag. Det 
behövs ju ledarutbildning för chefer, ekonomiutbildning för cheferna för att de ska kunna 
följa upp sin ekonomi […] IT-utbildningar som man kan gå […] det handlar mer om fort-
bildning som en del av kompetensutvecklingen (P).  

 

Personalchefen pratar även om nyanställd personal och betonar vikten av att alla nyanställda 

har en bra teoretisk grundutbildning, men att trafikregisterkompetens är så specifik att den 

endast finns inom Trafikregistret.  

 

Det vi kan gå ut och köpa på stan är en duktig medarbetare […] men sen måste vi ju lära 
dem den här verksamheten, hur fungerar den och hur fungerar vårt register, hur rullar det 
och går och hur hänger det ihop? [...]. När man är ny här sätts man i ”skola” och får lära sig 
jobbet the hard way så att säga […] den kunskapen kan man bara skaffa sig här (P). 

 

Sektionschefen berättar att det när det kommer ”direktiv uppifrån” kan bli väldigt tydligt att 

det saknas vissa kunskaper. De insatser som då görs är kurser eller utbildningar för att höja 

kompetensnivån. Dessa kan enligt sektionschefen ske exempelvis i seminarieform eller i form 

av olika föreläsningar.  

 

Sektionschefen berättar också att hon ser till att medarbetarna går kurser och utbildningar 

utifrån de behov som dokumenterats i den individuella utvecklingsplanen. Det kan då handla 

om att medarbetaren vill prova på en ny roll och då behöver utbildning för det arbetet. Men 

hon pratar även om insatser som kan göras utifrån de behov som fångas upp i den dagliga 

kontakten med medarbetarna. 

 

Då kan man ta upp det eller se till att någon kan stötta dem, exempelvis någon som har job-
bat längre eller någon expert […] eller att man tar in en konsult några timmar i veckan som 
kan stötta, exempelvis i ny teknik (S).  

 

Hon berättar även att det finns ett utrymme på fyra timmar i veckan för varje medarbetare att 

vidareutbilda sig. Det kan exempelvis handla om att öva på nya kunskaper efter att 

medarbetaren genomgått en kurs. 
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Jag tror att man måste ha nytta av kursen direkt […] för att det ska fungera bra så måste ju 
de också använda sina kunskaper […]. Det är en signal att jag tar det på allvar och jag vill 
att de ska använda tiden […] så nu försöker vi jobba mera så (S). 

 

Kompetensutvecklaren pratar om kompetensutvecklingsåtgärder som utbildningsinsatser på 

olika plan. Hon menar att Vägverket arbetar mycket med interaktiva utbildningar. 

 

[…] man sitter vid en dator och jobbar själv. Man får också avlägga ett prov när man har 
genomgått den. Och så för vi upp statistik och följer upp så vi ser att alla har genomgått den 
(K).  

 

En del av dessa utbildningar är obligatoriska för alla anställda inom hela Vägverket. 

Kompetensutvecklaren berättar att det finns ett ledningsbeslut om att alla anställda måste ha ett 

godkänt betyg i dessa utbildningar för att få arbeta inom organisationen.  

 

Vidare berättar kompetensutvecklaren att när det är ett flertal medarbetare som har samma 

önskemål om en viss utbildning köper företaget in en för behovet relevant utbildning. 

Kompetensutvecklarens uppfattning är att Vägverket som företag vill att medarbetarna ska 

kompetensutvecklas. 

 

Man får gå de utbildningar man behöver och det brukar inte vara några problem […] (K). 

 

När det gäller arbete i projektform berättar kompetensutvecklaren att alla deltagare i projektet 

skall ha genomgått antingen en projektledarutbildning eller en projektmedarbetarutbildning. 

Det gäller såväl för extern- som intern personal. 

 

Vidare berättar kompetensutvecklaren att all nyanställd personal får en introduktionsutbildning 

i Vägverket. Det handlar dels om alla obligatoriska utbildningar, dels en introduktionsutbild-

ning vid huvudkontoret där representanter från olika enheter inom Vägverket presenterar sig 

och sin enhet.  

 

Utifrån respondenternas utsagor gällande åtgärder som vidtas för att utveckla medarbetarnas 

kompetens görs tolkningen att det rör sig om alltifrån väl planerade utbildningsinsatser till mer 

informella former av kompetensutvecklande insatser. När kompetensutvecklingsinsatser 

planeras och genomförs utifrån tanken att medarbetarna ska lära sig hur saker ska utföras, 

följer en syn på lärande som en sluten process (Jørgensen 2006, Lundmark 2006). Utifrån att 
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respondenterna bland annat använder sig av ord såsom; expert, introduktionsutbildning, 

föreläsningar, obligatoriska utbildningar, avlägga prov, godkänt betyg, görs tolkningen att det 

bakom vissa kompetensutvecklande insatser finns en syn på lärande som en reproduktion av, 

och anpassning, till redan given kunskap. När kompetensutvecklingsinsatser planeras och 

genomförs utifrån tanken att medarbetarna ska lära sig hantera frågorna vad och varför följer 

en syn på lärande som en öppen process (Jørgensen 2006, Lundmark 2006). Utifrån att 

respondenterna även bland annat använder sig av ord såsom; internutbildning av varandra, 

seminarieform, on-the-job-training, stöttning, öva på nya kunskaper, önskemål om viss 

utbildning, görs tolkningen att det bakom vissa kompetensutvecklande insatser finns en syn på 

lärande som en utvecklande process baserat på delaktighet, kreativitet och problemlösning. 

Därmed görs tolkningen att det i talet om kompetensutvecklingsinsatser förekommer såväl ett 

målrationellt som ett reflexivt synsätt.  

 

4.2.6 Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser 

Frågorna gällande detta avsnitt är ställda utifrån intentionen att ta reda på vilken utvärdering 

som görs för att följa upp resultatet av olika kompetensutvecklingsinsatser.  

 

Enligt personalchefen finns det vid företaget inget sätt att systematiskt utvärdera resultatet av 

kompetensutvecklingsinsatser. Han menar att det är varje linjechef (avdelningschef och 

sektionschef) som följer upp om medarbetarna lärt sig något nytt eller inte. Även sektionsche-

fen påpekar att det inte finns någon strategi för att utvärdera resultatet av genomförda 

kompetensutvecklingsinsatser. Hon påpekar att det görs utvärderingar av själva utbildnings-

tillfällena, men att utvärdering av färdigheter är något helt annat. 

 

[…] färdigheter är att man tar lite större ansvar än man brukar göra, jobbar med lite andra 
delar, gör lite mer […]. Det skulle man ju också behöva sätta sig ner och utvärdera. Hur 
gick det?  och så vidare (S). 

 

Kompetensutvecklaren talar också om att utvärderingar görs av själva utbildningstillfällena, 

men att det inte finns någon planering kring hur utvärdering skall göras av medarbetarnas 

nyfunna kunskaper. 

 

Utifrån respondenternas utsagor gällande utvärdering av resultatet av olika kompetensutveck-

lingsinsatser görs tolkningen att det vid företaget idag saknas strategier för hur detta arbete 
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ska gå till. När utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser sker utifrån ett målrationellt 

synsätt är det ledningen som kontrollerar om insatsen har resulterat i önskade effekter 

(Granberg 2004, Jørgensen 2006). Tolkningen görs att det i talet om hur detta arbete utförs 

vid företaget framkommer ett målrationellt synsätt eftersom det finns uppfattningar om att det 

är upp till närmaste chef att kontrollera om medarbetarna lärt sig något nytt eller inte. När 

utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser däremot sker utifrån ett reflexivt synsätt handlar 

det om att såväl verksamhetens ledning som medarbetarna själva bedömer om kompetensut-

vecklingsbehoven anses vara tillgodosedda (Jørgensen 2006). Tolkningen görs att det i talet 

om hur detta arbete bör bedrivas vid företaget framkommer ett reflexivt synsätt eftersom det 

finns uppfattningar om att medarbetare och chef tillsammans borde utvärdera om medarbeta-

rens kompetensutvecklingsbehov tillgodosetts. 

 

4.3 Sammanfattande resultat 

Då tolkningen gjorts att syftet med dokumenten är att kompetensutvecklingsfrågor ska hanteras 

på samma sätt i hela Vägverkets organisation dras slutsatsen att det bakomliggande synsättet 

främst är målrationellt. Även när det gäller dokumentens innehåll dras slutsatsen att synsättet 

är målrationellt eftersom tolkningen gjorts att dokumenten visar hur arbetet med kompetensut-

veckling ska utföras för att nå måluppfyllelse utifrån verksamhetens krav. Eftersom det i 

dokumenten dock förekommer inslag som tolkats att medarbetarnas inflytande och delaktighet 

ska beaktas, dras slutsatsen att det till viss del även förekommer ett reflexivt synsätt.  

 

Då tolkningen gjorts att respondenterna definierar innebörden av begreppet kompetens främst 

som kunskap och färdigheter relaterat till verksamhetens krav dras slutsatsen att det framförallt 

framträder ett målrationellt synsätt. Eftersom en av respondenterna dock nämner personlighets-

relaterade och sociala faktorer dras slutsatsen att det även förekommer ett reflexivt synsätt på 

innebörden av begreppet. Utifrån tolkningen att det praktiska arbetet med planering av 

kompetensutveckling bedrivs genom att; utifrån omgivningens krav analysera kompetensbe-

hov, med hjälp av verktyg och strategier kontrollera vilken kompetens som finns, genom en 

jämförelse av analyserade behov och befintlig kompetens hitta bristerna i medarbetarnas 

kompetens, dras slutsatsen att arbetet främst bedrivs utifrån ett målrationellt synsätt. Eftersom 

tolkningen gjorts att det dock förs olika former av samtal för att till viss del göra medarbetarna 

delaktiga i arbetet med planering av kompetensutveckling, dras slutsatsen att det även 

förekommer ett reflexivt synsätt. När det gäller de kompetensutvecklingsinsatser som görs är 
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slutsatsen att det förekommer såväl ett målrationellt som ett reflexivt synsätt eftersom 

tolkningen gjorts att syftet med insatserna dels är att reproducera redan given kunskap, dels att 

utveckla ny kunskap. När det slutligen handlar om att utvärdera kompetensutvecklande insatser 

har tolkningen gjorts att det sker genom att ledningen kontrollerar om önskade resultat uppnåtts 

varför slutsatsen dras att utvärdering sker utifrån ett målrationellt synsätt. Eftersom tolkningen 

gjorts att det dock finns en uppfattning om att utvärdering också borde ske gemensamt mellan 

chef och medarbetare dras slutsatsen att det även förekommer ett reflexivt synsätt.  

 

Avslutningsvis dras slutsatsen att det vid företaget alltså förekommer såväl ett målrationellt 

som ett reflexivt synsätt på planering av kompetensutveckling. När det gäller respondenterna 

framträder de olika synsätten såväl hos varje enskild respondent som hos respondenterna 

emellan. Dock kan konstateras att det målrationella synsättet är det dominerande såväl när det 

gäller dokumenten om kompetensutveckling som respondenternas utsagor gällande det 

praktiska arbetet.  
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5 Diskussion 

 

I följande avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat knutet till syfte och forskningsfrå-

ga. Resonemanget förs kring teori och empiri utifrån författarnas egna tankar och reflektioner 

om det studerade området.  

 

5.1 Det målrationella synsättets dominans 

Studiens resultat visar att det målrationella synsättet dominerar i arbetet med att planera 

kompetensutveckling, vilket vi menar kan förklaras på olika sätt. En aspekt på ett övergripan-

de plan kan vara att företaget ingår i en större myndighetsorganisation som arbetar på uppdrag 

av riksdag och regering. Vår uppfattning är att statliga organisationer av tradition har en 

hierarkisk organisationsform och vi kan konstatera att så även är fallet när det gäller 

Vägverkets och Trafikregistrets organisationsstruktur. Jørgensen (2006) menar att hierarkiskt 

uppbyggda organisationer traditionellt styrs utifrån ett målrationellt synsätt där det enligt 

Ellström (1992) handlar om att med medvetet planerade verktyg och strategier förverkliga 

huvudmannens intressen och mål. När det gäller arbetet med att planera för kompetensutveck-

ling visar studien att styrdokument och policydokument implementerats utifrån ett uppifrån 

och ned perspektiv i hela organisationen i syfte att nå ett uppsatt mål, det vill säga ”rätt 

kompetens”. Vi menar att det i organisationer och företag behövs någon form av styrning för 

att verksamheten inte ska bedrivas utifrån enskilda individers olika intressen. Vi anser att utan 

tydlig styrning hur verksamheten ska bedrivas finns risken att det uppstår oordning som i sin 

tur kan leda till oenighet och obeslutsamhet.  

 

En annan aspekt som kan förklara varför det målrationella synsättet dominerar i arbetet med 

att planera för kompetensutveckling menar vi kan vara att företagets huvudsakliga uppgift är 

att, utifrån politiskt tagna beslut, förvalta och vidareutveckla ett offentligt dataregister som 

ständigt måste innehålla tillförlitlig och aktuell information. Jørgensen (2006) menar att det i 

arbetet med planering av kompetensutveckling måste tas hänsyn till förändringar i de yttre 

produktionsvillkoren, såsom exempelvis den tekniska utvecklingen, offentliga regleringar och 

kunders krav. Vi menar därför att om företaget ska kunna lyckas med sitt uppdrag så handlar 

det per automatik om att med olika strategier kunna bevaka vilka kvalifikationskrav som 
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kommer att finnas framöver, dels utifrån politiska beslut, dels utifrån den tekniska 

utvecklingen.  

 

Ytterligare en aspekt som kan förklara att det målrationella synsättet dominerar när det gäller 

kompetensutvecklingsfrågor menar vi är att kompetens ses som ”ting” som medarbetarna ska 

tillföra företaget. Ellström (1992) menar att en förtingligande syn på kompetens innebär att 

kompetens enbart ses som kunskap och färdigheter relaterade till verksamhetens krav.  Vi 

menar att det i grunden är svårt att bortse ifrån att kompetens förtingligas eftersom 

organisationer och företaget är beroende av att deras medarbetare faktiskt innehar specifika 

kunskaper och färdigheter.  

 

5.2 Vikten av en avvägd relation mellan de två synsätten 

Eftersom organisationer och företag oftast bedrivs i någon form av vinstintresse där det 

handlar om att utifrån satta mål och ramar, med hjälp av olika strategier, styra och driva 

verksamheten för att uppnå måluppfyllelse, menar vi att de per automatik drivs utifrån en 

målrationell grund. Människor anställs utifrån den kompetens de innehar och anställningsav-

talet mellan individ och organisation innebär att individen ”säljer” sin kompetens i utbyte mot 

lön. Vi menar därför att anställdas kompetens oundvikligen i grunden knyts till verksamhetens 

kvalifikationskrav. Men om kompetens enbart ses som ”ting” som ska tillföras verksamheten 

är risken att de som är bärare av kompetensen, nämligen medarbetarna, enbart ses som 

resurser (Jørgensen 2006). Med en sådan syn följer att om medarbetaren inte bedöms ha den 

kompetens som efterfrågas så måste denne utvecklas och anpassas till att motsvara de ställda 

kraven. Enligt Jørgensen (2006) blir kompetensutveckling då enbart en fråga om lärprocesser 

som ska kvalificera medarbetarna i förhållande till produktionens behov. Problemet med detta 

menar vi är att om företagets objektiva behov inte stämmer överens med medarbetarnas 

subjektiva behov kan det leda till att individen reagerar med motstånd till att delta i den egna 

kompetensutvecklingen. Detta resulterar då rimligtvis i att kompetensutvecklande insatser inte 

leder till att nya kunskaper och färdigheter utvecklas. Ellström (1992) menar att det i den 

mänskliga naturen finns en strävan efter inflytande och kontroll för att ge mening åt de egna 

livsvillkoren. Vi menar därför att om individen tillåts vara delaktig i hela processen med att 

planera för den egna kompetensutvecklingen kan det leda till en känsla av meningsfullhet 

vilket i sin tur ökar möjligheten för att individen känner motivation och vilja att utveckla den 

egna kompetensen. Enligt Ellström (1992) är förutsättningen för medarbetarnas delaktighet att 
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det skapas både organisatoriska och individuella förutsättningar så individen i arbetssituatio-

nen dels ges frihet och handlingsutrymme, dels ges stöd att tro på den egna 

handlingsförmågan. Det reflexiva synsättet på kompetensutveckling innebär därmed att 

medarbetaren genom olika insatser ges en möjlighet att förstå och skapa mening åt den egna 

uppgiften. Lärande innebär då enligt Jørgensen (2006) en subjektiv bearbetningsprocess där 

medarbetaren utifrån tidigare erfarenheter, tolkar och reflekterar över situationen, för att 

därigenom utveckla ny förståelse.  

 

Vi menar därför att hur kompetensutvecklande insatser väljs och hur de genomförs alltså är 

avgörande för vilket lärande som sker. Handlar det om att medarbetarna genom anpassning lär 

sig hur saker och ting ska utföras? Eller handlar det om att medarbetarna genom kreativitet 

och problemlösning utvecklar nya sätt att utföra saker och ting? Oavsett bakomliggande syfte 

menar vi att lärande endast kan ske om individen har inflytande över den egna arbetssituatio-

nen och den egna kompetensutvecklingen. Därför vill vi likna arbetet med planering och 

genomförande av kompetensutveckling vid en kärna med ett hårt skal och ett mjukt innehåll. 

Det hårda skalet på grund av nödvändigheten av en styrning, att med väl genomtänkta 

strategier arbeta för att hitta framtida kvalifikationskrav för att därigenom kunna matcha 

medarbetarnas kompetens, det mjuka innehållet för att medarbetarnas delaktighet och 

motivation är nödvändig i hela processen för att kompetensutvecklingsarbetet överhuvudtaget 

ska kunna generera nya kunskaper och färdigheter.  

 

Om syftet med planering av kompetensutveckling att nå ”rätt kompetens” ska kunna uppfyllas 

vid företaget, menar vi att begreppet kompetens bör ses utifrån att medarbetaren dels måste 

inneha vissa kunskaper och färdigheter relaterat till verksamhetens krav, dels måste känna 

motivation och vilja att i handling visa kompetensen. Vi vill därför poängtera vikten av att göra 

den enskilde medarbetaren delaktig dels i besluten om hur det egna kompetensutvecklingsarbe-

tet ska planeras, dels i de beslut som gäller vilka kompetensutvecklande insatser som ska 

genomföras samt hur de ska genomföras. Detta på grund av att det är medarbetarna som är 

bärare av den kompetens som ska utvecklas och som företaget är beroende av för att stå sig i 

konkurrensen. Planering av kompetensutveckling som vi ser det, handlar i dagens föränderliga 

arbetsliv därför om samspelet och mötet mellan verksamhetens respektive medarbetarnas 

behov, intressen och resurser. För att kunna uppnå en väl avvägd relation mellan de båda 

synsätten anser vi att arbetet med kompetensutvecklingsfrågor måste bedrivas utifrån väl 
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genomtänkta strategier i syfte att identifiera såväl organisationens som medarbetarnas 

kompetensutvecklingsbehov.  

 

5.3 Samtal som reflexiv strategi 

Studiens resultat visar att det förekommer ett reflexivt synsätt i det praktiska arbetet med 

planering av kompetensutveckling, eftersom olika former av samtal används som strategier för 

att till viss del göra medarbetarna delaktiga i arbetet. Att individers behov och intressen beaktas 

är vad som enligt Jørgensen (2006) är det centrala i ett reflexivt synsätt, varför vi menar att det 

avgörande för reflexivitet är hur medarbetarsamtalen samt samtalen i den dagliga kontakten 

förs. Är det utifrån medarbetarnas eller är det utifrån verksamhetens behov och intressen?   

 

Om samtal ska föras utifrån ett reflexivt synsätt innebär det att det måste genomföras i 

dialogform, vilket i sin tur medför att en del aspekter måste beaktas. Enligt Granberg (2004) 

innehåller formella samtal alltid en maktaspekt och ett dominansförhållande mellan chef och 

medarbetare. Vid medarbetarsamtal är det exempelvis ofta chefen som inleder, sätter 

dagordningen och avslutar. Jørgensen (2006) menar att för vissa medarbetare kan sådana 

samtal utgöra ett hot om att företaget ställer krav och lägger sig i individens personliga liv och 

uppfattningar. Detta resonemang anser vi även kan knytas till informella samtalsformer 

eftersom det alltid finns ett makt- och dominansförhållande mellan chef och medarbetare. Vi 

menar att det handlar om en hierarkisk fråga som är förknippad med olika roller och 

befattningar inom organisationen. Formella- och informella samtal som strategier för att 

planera för kompetensutveckling förutsätter därför en medvetenhet om maktaspekten och en 

strävan efter en öppen och demokratisk anda där alla samtalare får en möjlighet att komma till 

tals och få lika mycket talutrymme. Samtal i dialogform innebär alltså en strävan efter att 

minimera maktaspekten och söka jämbördigheten (Granberg 2006). En annan aspekt att ta 

hänsyn till är att varje individ bär med sig djupt förankrade tolknings- och åsiktsmönster som 

är avgörande för hur denne tolkar, skapar sig en uppfattning om samt reagerar på nya 

upplevelser. Dessa underliggande krafter är ofta omedvetna för individen vilket kan medföra 

att det i mötet med andra uppstår problem i kommunikationen. Risken är då enligt Agnieszka 

Bron & Lena Wilhelmson (2005) att människor istället för att samtala i dialogform, hamnar i 

en allmän diskussion eller debatt där de tenderar att antingen bli undvikande och återhållsam-

ma eller vilja skydda sina intressen och försvara sina idéer samt övertala andra med väl 

övervägda argument (Bron & Wilhelmson 2005). En förutsättning för att dialogen ska bli 
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genuin är därför att samtalarna intar reflekterande förhållningssätt till såväl egna som andras 

åsikter för att därigenom kunna upptäcka och förändra omedvetna kommunikativa mönster.   

 

Vi anser därför att samtal som förs utifrån ett reflexivt synsätt kan vara en strategi att ”fånga 

upp” medarbetarnas behov och intressen samt skapa en bra relation och bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende såväl medarbetare emellan som mellan medarbetare och chef. Därmed 

menar vi att hur samtal förs påverkar om medarbetaren ser på strategin som en kontroll över 

vad denne kan och inte kan eller som en möjlighet att göra sig hörd och få inflytande över den 

egna kompetensutvecklingen.  
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6. Slutord 
 

I följande avsnitt förs en diskussion kring valda datainsamlingsmetoder, de urval som gjorts 

samt studiens reliabilitet och validitet. Avsnittet avslutas med att författarna dels presenterar 

handlingsförslag till företaget, dels för ett resonemang kring vad som kan vara intressant att 

undersöka vidare när det gäller företagets arbete med kompetensutvecklingsfrågor.   

 

6.1 Metoddiskussion 

Det finns en viss problematik förknippat med kvalitativt inriktad forskning eftersom den är 

förbunden med tolkning och förståelse av olika företeelser. Det handlar om att forskaren ställs 

inför att tolka andra människors tolkningar och förståelse av sig själva och omvärlden. 

Problematiken ligger i att denna så kallade förförståelse kan vara omedveten för individen 

vilket för med sig att såväl forskare som de beforskade tolkar och skapar förståelse över något 

utan att reflektera över varför dessa tolkningar görs (Gilje & Grimen 2004). I denna studie har 

det funnits en strävan efter att förhålla sig reflekterande gentemot såväl egna som andras 

tolkningar. Om detta har lyckats fullt ut är dock svårt att uttala sig om eftersom författarna 

tolkat information utifrån egen förförståelse som kan vara omedveten. 

 

Eftersom denna studie utgår från en kvalitativ ansats finns det en viss problematik kring de 

instrument som använts som datainsamlingsmetoder. När det gäller att använda dokument 

som informationskälla finns en risk i att värdet av informationen minskar om forskaren inte 

funnit för studien relevant dokumentation (Merriam 1998). I denna studie kan en begränsning 

vara att all dokumentation gällande planering av kompetensutveckling inte hittats i företagets 

intranät. Den dokumentation som valts ut har dock av författarnas kontaktperson vid företaget 

bekräftats vara den dokumentation som finns gällande planering av kompetensutveckling. En 

del av forskningsprocessen gäller även bedömningen av informationsmaterialets riktighet och 

äkthet. Forskaren måste därför ställa sig kritiskt granskande till dokumentens ursprung och 

tillkomstmotiv samt försöka förstå de betingelser under vilka informationen skapades 

(Merriam 1998). I denna studie finns en begränsning i att författarna inte vänt sig till 

upphovsmannen när det gäller de valda dokumentens ursprung och tillkomstmotiv. 

Bedömningen har dock gjorts att det finns en äkthet och riktighet i dokumenten eftersom de 

verifierats av författarnas kontaktperson samt att de gått att finna på företagets intranät.  
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När det gäller att använda intervju som datainsamlingsmetod finns en risk att de respondenter 

som väljs ut inte vet tillräckligt mycket om den företeelse som studeras (Merriam 1998). I 

denna studie kan en brist vara att författarna inte hade tillräckliga kunskaper om vilka 

personer vid företaget som kunde bidra med relevant information, varför det föll sig naturligt 

att kontaktpersonen var den som gav förslag på intervjupersoner. Det finns därmed en risk att 

kontaktpersonen påverkat urvalet av respondenter utifrån den egna uppfattningen om lämpliga 

intervjupersoner samt om vad som är relevant och inte relevant information. En annan brist 

kan vara att endast tre intervjuer genomförts. Då denna studie skett under en begränsad tid 

och eftersom intervjuer är tidskrävande fanns inte möjligheten att genomföra fler intervjuer. 

Därmed finns en risk att studiens bredd är något otillräcklig. 

 

Vid intervjusituationen finns en risk för att forskaren påverkar respondentens svar genom att 

ställa ledande frågor. Det finns även en risk för att forskaren tolkar respondentens svar 

felaktigt om inte denne får en möjlighet att bekräfta om forskaren tolkat svaren rätt (Kvale 

2007). I denna studie har en strävan funnits att undvika ledande frågor både när det gäller de 

frågor som ställdes utifrån intervjuguiden och de frågor som uppkom under samtalets gång. 

En brist i studien kan vara att respondenterna vid intervjutillfället inte i full utsträckning gavs 

möjlighet att bekräfta om författarnas tolkningar varit korrekta. Dock har respondenterna i 

efterhand verifierat sammanställningen av resultatet så det inte förekommer några direkta 

felaktigheter.  

 

I studien har funnits en strävan efter att så detaljrikt som möjligt beskriva hela undersök-

ningsprocessens gång, för att därigenom visa studiens reliabilitet. Något som kan bedömas 

stärka reliabiliteten är att det under hela processen funnits en strävan efter att förhålla sig 

kritisk till både egna och andras tolkningar. Det har vid varje intervjutillfälle även strävats 

efter en hög kvalitet på intervjusituationen genom att intervjuerna genomförts i en störningsfri 

miljö samt att intervjuarna försökt ställa frågorna på sådant sätt att de inte påverkat 

respondenternas svar. Reliabiliteten kan även anses ha stärkts eftersom risken för feltolkning-

ar av respondenternas utsagor minskats genom användandet av ljudbandspelare, att studiens 

undersökare båda närvarade vid varje intervjutillfälle samt att respondenterna verifierat 

sammanställningen av resultatet.  

 

Valet av datainsamlingsmetoder har gjorts med tanke på studiens syfte för att därigenom 

stärka validiteten. Det är också utifrån intentionen att studiens forskningsfråga skulle besvaras 
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som valen av dokument och respondenter har gjorts. Genom att intervjuerna varit delvis 

strukturerade har det även under själva intervjutillfällena varit möjligt att ställa följdfrågor 

relaterade till studiens syfte. Även när det gäller tolkningsarbetet kan bedömningen göras att 

validiteten stärks eftersom tolkningarna gjorts utifrån den teoretiska förankringen.  

 

Trots att studiens forskningsfråga kan anses vara besvarad finns en begränsning i att resultatet 

endast gäller de valda dokumenten och respondenterna. Med tanke på det kontextuella och det 

processuella finns det en möjlighet att ett annat urval av dokument och respondenter skulle ge 

ett annorlunda resultat.  

 

6.2 Handlingsförslag och fortsatt forskning  

Studien visar att det vid företaget finns dokument över att arbetet med kompetensutveckling 

ska bedrivas på ett visst sätt, men det saknas dokumenterade och praktiska strategier över hur 

detta arbete i praktiken ska gå till utifrån medarbetarnas behov och intressen. Vi menar att en 

avsaknad av utarbetade strategier leder till att de personer som arbetar med kompetensutveck-

lingsfrågor bedriver arbetet individuellt utifrån den egna pedagogiska grundsynen. Risken är då 

att arbetet med kompetensutvecklingsfrågor hanteras på helt olika sätt inom organisationen. Vi 

vill därför påpeka vikten av att upprätta väl utarbetade strategier med ett tydligt innehåll, för att 

få en enhetlighet i arbetet med att planera för kompetensutveckling. För att få en avvägd 

relation mellan det målrationella och det reflexiva synsättet är det viktigt att strategierna, som i 

sig är målrationella, utarbetas utifrån ett reflexivt synsätt. Med detta menar vi att såväl chefer 

som medarbetare måste få vara delaktiga i hur arbetet ska bedrivas för att därigenom öka 

motivationen och viljan till delaktighet i hela kompetensutvecklingsprocessen. När det handlar 

om arbetet med att identifiera det kompetensutvecklingsbehov som företaget faktiskt har vill vi 

alltså påpeka vikten av att medvetet arbeta utifrån väl valda strategier när det gäller såväl 

inventering av organisatoriska- och individuella kompetensbehov, som när det gäller 

kartläggning av befintlig kompetens.   

 

För att få fram en bild av hur stor del av det praktiska arbetet med planering av kompetensut-

veckling som bedrivs utifrån ett reflexivt synsätt hade det varit intressant att intervjua ett större 

antal sektionschefer och avdelningschefer. Vi menar att en sådan undersökning hade kunnat 

visa om det reflexiva synsättet framträder mer balanserat i förhållande till det målrationella 

synsättet. För att få en helhetsbild över hur tydligt de olika synsätten framträder i arbetet med 
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planering av kompetensutveckling hade det varit intressant att även intervjua medarbetarna för 

att få ta del av deras uppfattningar i frågan.   
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Bilaga 1 

Hej xxxx! 
 
Vi är tacksamma för din medverkan i vår studie. 
 
Inför kommande intervju, den x december klockan xx vill vi ge dig information om hur 
intervjun kommer att genomföras samt de etiska regler som är gällande vid forskningsrelate-
rade studier.  
 
Syftet med vår studie är att utifrån teorier om utbildningsplanering undersöka vilka olika 
synsätt som ligger till grund för Trafikregistrets planering av kompetensutveckling.  
 
Vi kommer båda att medverka vid intervjun som beräknas pågå ca 1 timme. Intervjun kan 
sägas vara delvis strukturerad då syftet är att föra ett öppet samtal kring olika frågeområden. 
För att vår analys av intervjun skall bli så trovärdig som möjligt önskar vi spela in hela 
samtalet på band. Har du något emot detta ber vi dig ta kontakt med oss innan intervjutillfäl-
let. 
  
Enligt de etiska forskningsreglerna är deltagandet i studien frivilligt och kan när som helt och 
utan anledning avbrytas av dig som respondent. Du har rätt till anonymitet varför vi ber dig 
tänka igenom om vi kan nämna Trafikregistret vid namn. När vi i vår studie presenterar dig 
som respondent kommer vi att använda oss av din titel. De uppgifter du bidrar med kommer 
inte att användas i något annat syfte än i vår studie och kommer att hanteras på sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Resultatet av vår studie presenteras vid vår examination och 
kommer därefter att finnas tillgänglig för allmänheten vid Universitetsbiblioteket och dess 
databas DiVA. Är du intresserad av att ta del av resultatet skickar vi givetvis en kopia till dig. 
 
Tack än en gång för din medverkan!  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning!  
 
Theresa Larsson & Emma Nilsson 
 
Theresa; mobilnr: xxxx-xxxxxx 
Emma; mobilnr: xxxx-xxxxxx 
 



Bilaga 2 

Intervjuguide 1  

För personalchef och kompetensutvecklare 

 

Frågeområden: 

Inledande frågor 

Vad är din titel här på Trafikregistret?  

Vad har du för arbetsuppgifter vid Trafikregistret?  

Vad har du för arbetsuppgifter gällande kompetensutveckling? 

 

Begreppen kompetens och kompetensutveckling 

Hur definierar du begreppet kompetens?   

Hur förklarar du innebörden av kompetensutveckling? 

 

Analys av kompetens 

Hur identifieras Trafikregistrets kompetensbehov?  

Hur kartläggs befintlig kompetens?  

Vad innebär det att företaget har ett kompetensgap?  

 

Planering av kompetensutveckling 

Vad innebär det att företaget skall identifiera kort- och långsiktiga kompetensmål?  

Vad innefattar kompetensutvecklingsplanen för organisationen/individen?  

Vilka olika åtgärder vidtas för att utveckla de anställdas kompetens?  

 

Utvärdering av genomförda kompetensförsörjningsaktiviteter  

Hur utvärderas genomförda kompetensförsörjningsaktiviteter?  

 

Övriga frågor 

Vad har VUC (vägverkets utbildningscenter) för funktion när det gäller kompetensutveck-

ling?  

 

Avslutningsvis 

Har du några funderingar eller frågor?  



Bilaga 3 

Intervjuguide 2 

För sektionschef 

 

Frågeområden: 

Inledande frågor 

Vad är din titel här på Trafikregistret? 

Vad har du för arbetsuppgifter vid Trafikregistret? 

 

Begreppen kompetens och kompetensutveckling 

Hur definierar du begreppet kompetens?  

Hur anser du att kompetens utvecklas? 

 

Analys av kompetens 

Hur arbetar du för att analysera behov av kompetens?  

Hur arbetar du för att få bättre kunskap om medarbetarnas kompetens? 

Hur arbetar du för att få bättre kunskap om medarbetarnas utvecklingspotential?  

 

Utvärdering av genomförda kompetensförsörjningsaktiviteter  

Hur utvärderas resultatet av genomförd kompetensutvecklingsaktivitet? 

Hur integreras medarbetarnas nyfunna kunskap/kompetens i verksamheten efter genomförd 

kompetensförsörjningsaktivitet?  

 

Medarbetarsamtalet 

Hur ser din förberedelse inför medarbetarsamtalet ut? 

Hur ser medarbetarens förberedelse ut inför medarbetarsamtalet? 

Hur förs samtalet kring utvecklingsbehov för nuvarande och kommande arbetsuppgifter?  

 

Avslutningsvis 

Har du några funderingar eller frågor? 

 
 
 


