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SAMMANFATTNING 
 
  
Den samhällsutveckling som pågår idag innebär stora förändringar för stat, företag och 
individer. För att möta de kompetenskrav som ställs i det nya informationssamhället är det 
således av allt större vikt att investera i humankapital och ett livslångt lärande. Uppsatsens 
syfte är att undersöka på vilket sätt kompetensutveckling sker i företag som befinner sig i en 
föränderlig och konkurrensutsatt bransch. De företag som har valts att studera är två 
informationsteknologiska företag. De undersökta företagen visar stora likheter vad gäller syn 
på utbildning och kompetens. Båda företagen inser att det är av mycket stor vikt att satsar 
stora resurser på kompetensutveckling. Eftersom de befinner sig på en dynamisk marknad där 
krav och förutsättningar ständigt ändras satsar de kontinuerligt på kompetensutveckling. De 
anställda inom respektive företag har även stor möjlighet att påverka vilken utbildning de 
skall få, samt när den behövs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The development that society is going through today involves great changes for the 
government, companies and individuals. To meet the information society´s requirements for 
competence and aducation it is, accordingly, of great importance to invest in human capital an 
life long learing. The purpose of this thesis is to examine in which way competence 
development occurs in companies that are in a changable and competitive business. The 
companies that are chosen to be examined are two information technology companies. The 
examined companies show many similarities regarding their opinion about education and 
competence. Since they act on a dynamic market where demand and conditions constantly 
change they continually invest in competence development. The employees in the companies 
under study also have an opportunity to influence what education they should get and when it 
is needed. 
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1 INLEDNING 
 
I denna inledande del av uppsatsen redogörs det först för dagens situation på 
arbetsmarknaden, och vikten av humankapital diskuteras. Vidare redogörs det kort för 
informationsteknologins framväxt och varför kompetensutveckling blivit allt viktigare på 
arbetsmarknaden. Slutligen presenteras syftet med uppsatsen, samt de avgränsningar och 
definitioner som görs.  
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Sverige har övergått från att vara ett industrisamhälle till att vara ett kunskapssamhälle, där 
informationsteknologin (IT) har slagit igenom med stor förändringskraft. För att ta tillvara de 
nya tekniska möjligheterna och de nya forskningsrönen som följer därav, anser statsmakten att 
de anställdas förmåga måste tillvaratas, stimuleras och utvecklas än mer. Det är därmed av 
stor vikt att företagen satsar på kompetensutveckling så att de kan vara mer flexibla och så att 
de snabbt skall kunna förändra produktionssystem och arbetsorganisation och därigenom 
utnyttja resurserna i produktionen så effektivt som möjligt.1 Ett företag med ineffektivt 
resursutnyttjande av sina produktionsfaktorer kan få svårigheter att på lång sikt överleva på 
marknaden. För att företag skall kunna öka deras produktivitet och även bidra till den 
ekonomiska tillväxten i landet bör ett företags ledning ständigt satsa både på de anställdas 
individuella och gemensamma kompetens. Det är dock viktigt att de anställda även känner sig 
tillfreds med sitt arbete. Således är både kunskapen och arbetsmiljön av betydelse för hur 
kvaliteten och framgången blir för företaget.2 
 
Regeringen tillsatte en kommitté 1990, vars uppgift var att ge förslag till åtgärder för att 
stimulera kompetensutveckling i arbetslivet. Kommittén ansåg att de satsningar som gjordes 
för tillfället var otillräckliga för framtidens krav. För att inspirera företag och den offentliga 
sektorn till kompetensutveckling av de anställda beslutade riksdagen 1991 att arbetsgivaren 
skulle få göra avdrag på arbetsgivaravgiften om det anställdes en, av arbetsförmedlingen 
godkänd, individ på heltid som ersatte den arbetstagare som utbildades.3  
 
Kommittén för kompetensutveckling föreslog att det statliga ekonomiska stödet till företag 
skulle vara ett medel för att påskynda nya och kompetensutvecklande arbetsformer. Detta 
skulle leda till stora samhällsekonomiska vinster om utvecklingen kunde påskyndas.4 
Kommittén utgick ifrån att det är arbetsgivaren som skall bära ansvaret för att utbildning av 
personal kommer till stånd. En hög kompetens hos arbetskraften och kontinuerlig utveckling 
av densamme är således mycket viktig för att företagen i framtiden skall vara 
konkurrenskraftiga, både på det nationella och internationella planet.5  
 
Den ökade förändringstakten och den ökade komplexiteten som följer av IT-revolutionen gör 
att företag tvingas anpassa sig så att de på ett effektivt och framgångsrikt sätt utvecklas. Det 
blir alltmer kostsamt att själv skaffa den nödvändiga kompetensen, vilket gör att företag 
vänder sig till andra företag inom relevant område för att ta del av deras kunskaper. På så sätt 
                                                 
1 Regeringskansliet, Utredning, 1997. s. 7. 
2 Aburdene, P. & Naisbitt, J. 1986. s. 24. 
3 SOU 1991:56. s. 9 f. 
4 SOU 1992:7. s. 18. 
5 Ibid. s. 16 f. 
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kan företag minska deras kostnader. Trots att det är dyrt med utbildning bör 
kompetensutveckling ses som en investering och inte som en kostnad.6 
 
Regeringen anser att i framtiden kommer formell utbildning att utgöra en individs 
kunskapsbas, men menar samtidigt att den inte kommer att vara tillräcklig. De menar att 
lärande dessutom bör ske i arbetslivet för att nå tillfredsställande kompetensnivå. När de 
anställda uppnår högre kompetens skapar det bättre förutsättningar för både tillväxt och 
sysselsättning. Hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas går inte att förutspå exakt, men 
statsmakterna tror att ekonomin kommer att bli än mer kunskapsberoende än vad den är idag.7  
 
Informationsteknologin bedöms vara den enskilda teknologi som har den största samhälleliga 
förändringspotentialen. Den snabba produkt- och kunskapsomsättningen inom branschen 
leder till att en allt större del av företagens resurser bör investeras i utbildning och 
kompetensutveckling. När förändringshastigheten ökar medför det att risktagandet också ökar, 
speciellt vid marknadssatsningar och tunga investeringsbeslut. Det gäller för företagens 
ledning att fatta rätt beslut varje gång eftersom det annars kan ge katastrofala konsekvenser. 
Små, ensamma företag inom IT-branschen kan bli väldigt utsatta och samverkan med flera 
företag kan därför vara en god överlevnadsstrategi och även en möjlighet för expansion. 
Tillsammans kan dessa företag hitta effektiva former för att möta marknadens dynamiska 
behov.8  
 
Det kan dock finnas vissa problem inom IT-branschen. Den snabba förändringstakten medför 
att kunskapen alltmer ses som en färskvara, vilket leder till att mer av ett företags resurser bör 
investeras i kunskapsförnyelse och utveckling. Att kunna överblicka vilka utbildningsbehov 
som kommer att uppstå inom budgetåret kan vara svårt. Det är av stor vikt att utveckling av 
både ledningens och de anställdas kompetens kan tillgodoses även om det sker med kort 
varsel.9  
 
Det är således intressant att utifrån ovanstående diskussion undersöka hur 
kompetensutveckling av anställda sker inom IT-branschen, eftersom denna bransch lever i 
förändringens tidevarv. Finns det tillräckligt med ekonomiska medel inom IT-företag för att 
de skall kunna utbilda sin personal kontinuerligt? Det är även av intresse att undersöka om IT-
företag samarbetar med varandra för att minska kostnaderna. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt anställda inom IT-företag erhåller den 
kompetensutveckling som erfordras för deras arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Stevrin, P. 1986. s. 103. 
7 Regeringskansliet, Utredning. 1997. s. 3 f. 
8 Berg, A., Johannesson, C., & Kempinsky, P. 1996. s. 1 f. 
9 Frid, B. 1997. s. 55. 



 3

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsens undersökning är avgränsad till att endast innefatta en bransch, branschen för 
informationsteknologi. Vidare har en avgränsning gjorts genom att endast undersöka två 
företag. Detta för att göra en mer ingående studie av de valda företagen. Anledningen till att 
undersökningen inriktades till IT-branschen är att branschen är relativt ny och att den verkar i 
en dynamisk och komplex miljö. Kompetensutveckling är av central betydelse för dessa 
företag eftersom det inom IT-tekniken ständigt sker snabba förändringar. Detta innebär att 
kompetensutveckling inom dessa branscher bör ske kontinuerligt för att klara konkurrensen 
från omgivningen.  
 
Uppsatsen utgår från, förutom teorikapitlets första avsnitt som beskriver humankapitalteorin, 
företagsledningens perspektiv. Detta perspektiv valdes av den anledningen att det är 
ledningen som besitter kunskapen om kompetensutvecklingens betydelse för företaget. 
Humankapitalteorin utgår från anställdas perspektiv. Att humankapitalteorin är medtaget i 
denna uppsats, är att den belyser teorins grundtanke vilken är att individen skall se utbildning 
som en investering i humankapital som skall generera högre produktivitet och även en högre 
ekonomisk avkastning. 
 
 
1.4 Definitioner 
 
I uppsatsen återkommer ständigt vissa uttryck, och för att dessa inte skall missförstås eller 
tolkas på ett felaktigt sätt kommer dessa att ges en definition nedan som gäller för denna 
uppsats.  
 
Med individuellt lärande avses utveckling och lärande av den egna kunskapen och 
kompetensen. Individens lärande kan ske individuellt, gemensamt i grupp eller i 
organisationer.10  
 
Lärande organisationer består av lärande individer. Med begreppet lärande organisation avses 
att företaget stimulerar de anställdas kompetens vilket leder till kompetensutveckling.11 
Vidare definieras lärande organisationer som förmågan att förändra sina arbetssätt samt en 
spridning av detta förbättrade arbetssätt till relevanta delar i organisationen. Detta lärande är 
en kontinuerlig process.12 
 
Med kompetens menas i denna uppsats en individs förmåga att klara de krav som ställs i en 
viss situation i en viss verksamhet.13 
 
Kompetensutveckling innebär olika åtgärder som används för att höja och utveckla 
kompetensen inom ett visst område.14 Kompetensutveckling diskuteras vidare i kapitel 3.  
 
 
 

                                                 
10 Sarv, H. 1997. s. 23. 
11 Mattsson, P. 1995. s. 13 f. 
12 Sarv, H. 1997. s 23. 
13 SOU 1991:56. s. 42. 
14 Axelsson, B. 1996. s. 21. 
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2 METOD 
 
Metodkapitlet beskriver och motiverar de val av angreppssätt och datainsamlingsmetod som 
gjorts. Därefter diskuteras metodproblem som eventuellt kan uppstå i uppsatsen.          
 
 
2.1 Angreppssätt 
 
Det finns ett otal mängder av undersökningsmetoder. Grunden för val av metod beror på vad 
som lämpar sig bäst till det problem som skall undersökas. För denna uppsats valdes 
fallstudier där personliga intervjuer gjordes i två stycken IT-företag. På så sätt kan en riklig 
och mer detaljerad information om ämnet erhållas. En annan fördel med fallstudier är att den 
information som erhålls är verklighetsnära. Det innebär att det empiriska materialet stämmer 
bra överens med verkligheten som den ser ut vid det tillfälle när fallstudien genomförs. Inom 
IT-branschen sker kontinuerligt många och stora förändringar. Detta innebär att fallstudier, 
inom branschen, som görs vid andra tidpunkter kan ge andra resultat.  
 
Fallstudien som gjordes medförde att det blev en kvalitativ ansats på uppsatsen. Denna metod 
innebär en låg grad av formalisering och där syftet i första hand är att skapa ökad förståelse. 
Inga generella slutsatser kan dras eftersom endast två företag har studerats. Vid forskning av 
relativt svårdefinierade och komplicerade begrepp som till exempel kompetens och 
kompetensutveckling anses den kvalitativa metoden vara den mest lämpade. Informationen 
som erhölls vid intervjuerna tolkades för att få en djupare insikt i hur företagen ser på 
kompetens respektive kompetensutveckling. Intressant att undersöka var på vilket sätt de 
anställda i IT-företag får sin kompetensutveckling. En annan intressant frågeställning var att 
undersöka om företag inom IT-branschen bedriver något samarbete mellan varandra. 
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Uppsatsens arbete började med litteratur- och artikelsökning via biblioteket vid Luleå 
Tekniska Universitet. Sökningen gjordes i databasen Libris. Sökorden var bland annat 
kompetens, kompetensutveckling, kunskapsutveckling, humankapital, informationsteknologi 
och tjänsteföretag. Resultatet bestod av sekundärdata i form av böcker och rapporter. Efter att 
en viss del av litteraturen och rapporterna studerats påbörjades denna c-uppsats. Därefter 
bestämdes vilka företag som kunde vara intressanta för uppsatsen.  
 
De företag som valdes att studera var Avantra AB och Cap Gemini, båda belägna i Luleå. Via 
internet söktes bakgrundsinformation till de valda företagen. Därefter utarbetades en 
intervjuguide (se bilaga 1), med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. 
Intervjuguiden användes som underlag vid de personliga intervjuerna men andra relevanta 
frågor som spontant uppkom gavs möjlighet att diskuteras. Kontakt togs per telefon med de 
valda företagen och de personer som skulle intervjuas. Personliga intervjuer gjordes med den 
ekonomiansvarige vid Avantra AB, samt den personalansvarige vid Cap Gemini, där båda var 
väl insatta i respektive företag. 
 
Vid intervjuerna användes bandspelare så att ingen information skulle gå förlorad. De 
intervjuade personerna vid respektive företag hade ingenting emot att bandspelare användes 
och inget av de intervjuade företagen ville vara anonym. Därefter sammanställdes svaren 
utifrån de frågeställningar som ställdes under intervjuerna. 



 5

Efter att svaren var sammanställda upptäcktes att fler frågor var nödvändiga. I detta skede 
utarbetades ytterligare en intervjuguide (se bilaga 2). Kontakt togs per telefon med de tidigare 
intervjuade personerna vid respektive företag, där en överenskommelse gjordes att intervjun 
skulle ske telefonledes vid ett senare tillfälle. Intervjuguiden översändes per post till de båda 
företagen. Därefter sammanställdes de erhållna svar utifrån båda intervjuerna. Det var samma 
personer i respektive företag som intervjuades vid bägge tillfällena. Slutligen gjordes en 
jämförelse mellan teorin och den empiriska undersökningen. Utifrån resultatet drogs slutsatser 
som denna uppsats avslutas med.  
 
 
2.3 Metodproblem 
 
Oavsett vilken metod som används uppstår ofta olika metodproblem. Ett problem som kan 
uppstå vid personliga intervjuer är att intervjuareffekter kan uppstå. Med intervjuareffekter 
menas att det blir en interaktion mellan intervjuare och respondent och detta kan ge icke 
önskvärda effekter i svaren.15 Exempelvis kan respondenten påverkas av intervjuarens 
kroppsspråk och tonfall vid frågorna, så att respondenten ger ett svar som de tror intervjuaren 
vill ha. 
 
För att en undersökning skall anses trovärdig och informativ krävs både validitet och 
reliabilitet. Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta vad som avses att 
mäta.16 Utifrån resultatet av intervjuerna redovisas hur IT-företag ger de anställda den 
kompetensutveckling som erfordras för arbetet. Därför utarbetades intervjuguiden på ett 
sådant sätt att syftet skulle uppnås. Frågorna utformades så att de inte skulle misstolkas och 
därigenom ge felaktiga svar. Intervjuguiden korrekturlästes dessutom av en utomstående för 
att förhindra felaktigheter i densamme. Detta bör ha ökat validiteten. Svaren skall ge relevant 
och användbar information där analys kan göras och slutsatser kan dras.  
 
Genom att personliga intervjuer valdes framför andra datainsamlingsmetoder har försök att nå 
en högre validitetsgrad gjorts. Öppna frågor användes vid intervjuerna, varvid det fanns 
möjlighet att ställa följdfrågor så att betydelsefull information kunde erhållas. Då endast två 
IT-företag har undersökts kan viktig information uteblivit och därigenom kan validiteten ha 
påverkats negativt i detta arbete. De individer i respektive företag som intervjuades hade goda 
kunskaper om respektive företags kompetens och kompetensutveckling. Efterhand skickades 
sammanställningen av intervjuerna till respondenterna för granskning.  
 
Reliabilitet innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Hög reliabilitet 
uppstår när mätningar upprepas vid andra tillfällen och ungefär samma resultat erhålls.17 
Olika omgivningsfaktorer påverkar undersökningen, till exempel kontakten mellan 
intervjuaren och respondenten. Om den kontakten blir negativ till sin karaktär kan svårigheter 
uppstå att väsentlig information erhålls. Den intervjuade kan känna sig ovillig att delge sina 
kunskaper. Det är också av stor vikt att intervjun sker i en miljö utan andra störningsmoment. 
För att detta skulle uppnås fick intervjupersonerna själva bestämma när och var intervjun 
skulle hållas. Samma intervjuguide har använts vid båda intervjuerna för att erhålla jämförbar 
information från företagen, och även för att nå en högre reliabilitet i arbetet. Om detta arbete 
gjorts vid en annan tidpunkt samt om andra respondenter intervjuats hade eventuellt andra 
svar erhållits. 
                                                 
15 Arbnor, I. & Bjerke, B. 1994. s. 243. 
16 Wiedersheim-Paul, F., & Eriksson, L-T. 1991. s. 27. 
17 Ibid. s. 28. 
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Trots att vissa metodproblem kan ha uppstått finns fördelar med personliga intervjuer. Dessa 
genomfördes eftersom de är mer ingående och informationsrika än exempelvis enkäter. 
Personliga intervjuer som datainsamlingsmetod är dessutom relativt snabb att genomföra och 
risken för bortfall är låg. En annan stor fördel är att den har obegränsade möjligheter när det 
gäller olika frågor.18  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Lekvall, P., & Wahlbin, C. 1993. s. 185 f. 
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3 TEORI  
 
I detta kapitel diskuteras humankapitalteorin och dess betydelse för företagens produktivitet. 
Vidare görs en distinktion mellan generell och företagsspecifik utbildning, och dess påverkan 
på företagen diskuteras.  Slutligen ges en kort beskrivning av lärande organisation samt över 
begreppen kompetens och kompetensutveckling. En sammanfattning ges dessutom efter varje 
delkapitel. Delkapitlet om humankapitalteorin utgår från individens perspektiv medan de 
övriga delkapitlen utgår från företagens perspektiv. 
 
 
3.1 Humankapitalteorin 
 
Humankapital kan definieras som de kunskaper och färdigheter som en individ tar med sig till 
en arbetsplats. Ju högre kompetens och utbildning arbetstagaren har, desto högre är den 
produktivitet som tillförs företaget. Humankapitalteorin är en av arbetsmarknadens mest 
centrala teorier, och den används ofta vid diskussioner angående löneskillnader mellan 
arbetstagare med olika utbildnings- och arbetslivsbakgrund. Teorins grundtanke är att 
individen ser utbildning som en investering i humankapital som skall generera en högre 
produktivitet och därmed en högre ekonomisk avkastning livet igenom.19  
 
När individen skall besluta huruvida utbildning är lönsamt jämförs de utbildningskostnader 
som uppstår idag med det diskonterade värdet av de förväntade framtida inkomstströmmarna. 
Om de förväntade intäkterna överstiger alternativkostnaderna beslutar sig således individen 
för att fortsätta studera. De utbildningskostnader som uppstår kan delas in i direkta och 
indirekta kostnader, där de direkta kostnaderna främst består av studiematerial. De indirekta 
kostnaderna består av värdet av den alternativa sysselsättning, det vill säga den sammanlagda 
inkomst en individ skulle ha haft om denne förvärvsarbetat, som går förlorad när individen 
väljer att investera i humankapital.20  
 
Individen skall även göra en investeringskalkyl angående när i yrkeskarriären som 
utbildningssatsningen bör göras. För att få del av avkastningen under längsta möjliga tid bör 
den formella skolutbildningen genomföras så tidigt som möjligt. En yngre individ kan 
ackumulera sin ekonomiska avkastning över ett större antal år som gör att de finner ett större 
incitament till att investera i humankapital.21 En kortare avkastningsperiod som de äldre 
individerna går till mötes, innebär att nettovinsten av utbildning blir lägre jämfört med 
nettovinsten för de som har ett helt yrkesliv framför sig.  
 
 
3.1.1 Internutbildning 
 
Individen kan få sina kunskaper genom formell utbildning, men även genom internutbildning 
på sin arbetsplats. Internutbildning kan omfatta allt från av arbetsgivaren anordnade formella 
kurser till att den anställde lär av andra anställda.22 För att företag skall överleva i den hårda 
konkurrensen bör de ständigt satsa på kompetensutveckling av de anställda. Högre utbildade 
arbetstagare kommer företaget till gagn genom en ökad produktivitet. Företagen kan erbjuda 
de anställda en generell eller företagsspecifik utbildning, eller en kombination av dem båda. 
                                                 
19 Björklund, A. m.fl. 1996. s. 121. 
20 Ibid. s. 122 f. 
21 le Grand, C., Szulkin, R., & Tåhlin, M. 1993. s. 86. 
22 Ibid. s. 129. 
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Generell utbildning är sådan utbildning som kan överföras till andra företag om individen 
bestämmer sig för att byta arbete. Kunskapen som erhålls genom utbildning är allmän och kan 
användas i alla företag. Genom den generella utbildningen kan andra företag erhålla 
avkastning, vilket gör att det företag som erbjudit utbildningen inte vill stå för kostnaderna. 
Skulle någon anställd säga upp sig kommer företaget att förlora den tid och de pengar de 
satsat på internutbildningen. Företaget erhåller ingen avkastning på investeringen, vilket är 
ytterligare ett skäl till att de inte står för utbildningskostnaderna. Individerna är däremot 
villiga att betala kostnaderna, i form av sänkt lön, eftersom de kan ta med sig kunskaperna till 
andra arbetsgivare och få kompensation för kompetensen även där.23  
 
Företagsspecifik utbildning innebär att individens utbildning är specifik för företaget och inte 
kan överföras till andra företag vid ett eventuellt byte av arbete. Individen riskerar att förlora 
allt humankapital vid en uppsägning, och lönen som en individ erhåller hos en ny arbetsgivare 
kommer att vara oberoende av tidigare utbildning och lönenivå om denna bestod av 
företagsspecifika färdigheter. Dessa negativa effekter som uppstår vid ett eventuellt byte av 
arbete gör att individen ogärna vill bära de kostnader som uppstår av utbildning. Problemet är 
att även arbetsgivaren är ovillig att ansvara för kostnaderna eftersom de riskerar att förlora på 
investeringen om den anställde av någon anledning väljer att lämna företaget.24 En lösning på 
detta problem kan vara om båda parter delar på kostnader och intäkter av investeringen. 
 
 
3.1.2 Sammanfattning av humankapitalteorin 
 
Humankapitalteorin är den grundteori som behandlar individers investering i humankapital, 
vilken skall generera en högre produktivitet och därmed en högre ekonomisk avkastning hela 
livet. För att erhålla avkastning under längsta möjliga tid bör en investeringskalkyl upprättas, 
angående när i yrkeskarriären utbildningen bör göras. Därefter måste individen ta ställning om 
utbildning blir lönsam eller ej, det vill säga om intäkterna kommer att överstiga kostnaderna. 
Individen kan få sina kunskaper genom formell utbildning och genom internutbildning på 
arbetsplatsen. Det sistnämnda kan ske bland annat genom anordnade kurser från arbetsgivaren 
eller genom att de anställda lär av varandra i arbetet. De anställda kan erbjudas generell 
och/eller företagsspecifik utbildning, vilket båda är av stor vikt. Det som skiljer mellan 
generell och företagsspecifik utbildning är att generell utbildning kan överföras till andra 
företag, medan företagsspecifik utbildning är specifik för företaget. Det finns både för- och 
nackdelar med de båda utbildningarna.  
 
Då uppsatsens syfte är att undersöka på vilket sätt anställda inom IT-företag erhåller den 
kompetensutveckling som erfordras för deras arbete kommer teorier förknippade med 
kompetensutveckling att behandlas under de kommande avsnitten. 
 
 
3.2 Lärande organisation 
 
Det finns många olika frågeställningar kring lärande och lärande organisationer. Begreppet 
lärande saknar enhetlig definition eftersom varje individ har olika tolkning av detta. En 
definition kan vara att individer eftersträvar att uppnå kunskap, erfarenheter och praxis. I 
slutet av 1980-talet började organisationslärande och lärande organisationer visas ett allt 
större intresse i samhället. Det berodde bland annat på den globala ekonomins utveckling och 
                                                 
23 le Grand, C., Szulkin, R., & Tåhlin, M. 1993. s. 129-130. 
24 Björklund, A. m.fl. 1996 s. 131. 
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de förändringskrav som organisationerna ställdes inför. Avsikten med organisationslärande är 
att ett företags ledning skall skapa förutsättningar som genererar ett ständigt lärande hos varje 
individ och således för hela organisationen. Informationsteknologin har gjort det möjligt att 
förändra konventionella organisationer och ge förutsättningar för ett organisationslärande. En 
lärande organisation kännetecknas av att individuellt lärande stimuleras, men där även andra 
inom organisationen tillåts ta del av detta och därigenom öka kompetenstillväxten. Lärande 
organisationer präglas av att de har tillit till samtliga individers lärande och kompetens.25  
 
 
3.2.1 Olika typer av lärande 
 
Lärandet inom företag och organisationer kan ske på olika sätt. Det går att urskilja tre olika 
organisationsläranden: första ordningens lärande, andra ordningens lärande och tredje 
ordningens lärande. Första ordningens lärande innebär att lärandet är förutbestämt och 
kännetecknas av ett regelsystem vid utförande av arbetsuppgifter som den anställde skall 
följa. Detta arbetssätt skall leda till ett resultat som är önskvärt för hela organisationen. 
Inlärning av arbetsuppgifterna sker genom att de anställda arbetar parallellt med varandra och 
därigenom lär av varandra. Det anses att första ordningens lärande lämpar sig bäst för 
förutsebara och rutinbaserade arbetsuppgifter. Detta lärande leder förhoppningsvis till 
förbättringar inom den givna arbetsnormen. Genom att arbetet är regelstyrt har de anställda 
inte så stor frihet i arbetsuppgifter vilket oftast får negativa konsekvenser för lärandet och de 
personliga egenskaperna såsom självständighet, förståelse och kreativitet.26 
 
Andra ordningens lärande avses bäst för arbetsuppgifter som är mer komplexa, inte 
rutinbaserade eller förutsebara till sin karaktär. Frihet och intellektuell möjlighet inom arbetet 
ökar i andra ordningens lärande. Detta genom att de anställda har tilldelats befogenhet och 
ansvar och dessutom skaffat sig sådan kunskap och insikt att det blir möjligt att ändra 
gällande regler och normer. Detta leder till att organisationens tidigare arbetssätt ifrågasätts 
och lärandet utvecklas. När de anställda utifrån sina kunskaper och information påverkar 
organisationens regelsystem sker ett kollektivt lärande, som resulterar i förnyelse av 
arbetsuppgifterna inom organisationen.27    
 
Tredje ordningens lärande innebär att de anställda skall ifrågasätta och bidra till att aktivt 
förändra organisationen. Förändringen gäller till exempel allt från egna arbetsuppgifter och 
till processer till övergripande verksamhetsidéer. En förutsättning för att denna förändring 
skall kunna ske är att de anställda har omfattande kunskap, erfarenhet, mod och vilja. En 
organisations lärande som är väl utvecklat har sin grund i första och andra ordningens lärande, 
på grund av att det i tredje ordningens lärande ställs höga krav på både arbetsledning och 
anställda. Detta lärande leder ofta till snabb utveckling av produkter, arbetsuppgifter, 
processer och organisationer.28 
 
Det lärande arbetet är en naturlig följd när organisationer förändras och arbetsplatser måste 
expandera kunskap för att öka sin konkurrenskraft. När informationsteknologin har införts i 
organisationer har de manuella arbetsuppgifterna minskat och de har ersatts av abstrakta 
uppgifter med ett större kunskapsinnehåll, som kräver ett ständigt lärande.29 

                                                 
25 Mattsson, P. 1995. s. 13 f. 
26 Ibid. s. 37f.  
27 Ibid. s. 39. 
28 Ibid. s. 39. 
29 Ibid. s. 195. 
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3.2.2 Lärande organisationer kräver lärande individer 
 
Anställda inom ett företag besitter olika förutsättningar till lärande. En lärande organisation 
skall ge de anställda möjligheter till lärande. Det innebär att en lärande organisation har att ta 
hänsyn till de anställdas skilda förutsättningar för lärande så att en kontinuerlig 
kompetensutveckling åstadkoms både för individ och företag.30 
 
Lärande organisationer består av lärande individer. Lärandet sker på individnivå, gemensamt i 
grupp och på organisationsnivå. Inom en lärande organisation utvecklas gemensamma 
föreställningar och förklaringsmodeller mellan de anställda som arbetar. Begreppet lärande 
organisation är en organisation som på ett medvetet sätt försöker skapa en bra kompetens i 
organisationen.31    
 
Det finns olika sätt för hur en organisation kan bli mer lärande. Ett sätt kan vara att satsa mer 
på kompetensutveckling inom organisationen eller genom att de anställda erbjuds möjlighet 
att lära i sitt arbete till exempel genom nya arbetsuppgifter. Genom att ”platta ut” 
organisationer så att de blir överblickbara, leder detta till att det organisatoriska lärandet 
underlättas. De anställda får en närhet till kunderna och till organisationens produkter, vilket 
gör att det skapas en förståelse för organisationens kostnadsgenerering. Tillgång till bättre 
information till de anställda bidrar även till ett bättre organisatoriskt lärande.32 
 
 
3.2.3 Förutsättningar för lärande i arbetet 
 
För att en person skall ha möjlighet att utveckla ett positivt tänkande till lärande i arbetet finns 
olika faktorer som påverkar lärandet. Nedan diskuteras några av dessa faktorer.33 
  

• Arbetet måste rymma vissa förändringar, till exempel arbetsrotation. Detta kan ske 
antingen planerat eller oplanerat. 

 
• Den anställde bör ha kunskap om mål och modeller över organisationens verksamhet. 

Det innebär att den anställde gör färre fel och har lättare att styra sitt arbete samt att 
med större säkerhet kunna identifiera signaler från omgivningen.  

 
• Den anställde bör ha frihet och befogenhet att pröva nya lösningar och ett individuellt 

arbetssätt. 
 

• Den anställde bör få respons över hur dennes arbetsinsatser har medverkat till att nå 
organisationens mål, och en snabb återkoppling bör ske. I annat fall finns risk att 
individen tappar motivationen i arbetet. 

 
• De anställda bör reflektera över de erfarenheter som gjorts vid ett projekt. Planer, 

handlingar och utfall skall jämföras och eventuella avvikelser som har uppkommit 
skall begrundas.  Dessa reflektioner kan ske gemensamt med övriga anställda där man 

                                                 
30 SOU 1991:56. s. 41. 
31 Sarv, H. 1997. s 23 f. 
32 Ibid. s. 150. 
33 Hörte, S-Å. 1995. s. 18f. 
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delger varandra sina erfarenheter. Detta leder till en samlad kunskap inom gruppen, 
vilket i sin tur bidrar till bättre kommunikation mellan de anställda. 

 
 
En förutsättning för individers lärande är motivation. För att anställda skall känna sig 
motiverade till utveckling inom arbetet måste organisationens mål vara kända och förståeliga 
för samtliga. De bör även ges möjlighet att påverka inriktningen och takten i organisationens 
utvecklingsarbete. Engagemang skall finnas på alla nivåer inom organisationen, annars är 
risken stor att motivationen för utveckling försvinner.34 
 
För organisationers kompetensutveckling är individens lärande av stor vikt. Med individens 
lärande höjs både individens och i vissa fall organisationens kompetens. Detta lärande kan 
ske i två situationer, dels genom extern eller intern utbildning och dels genom on-the-job-
training. Extern utbildning, och även ibland intern utbildning, kan medföra problem att 
överföra anskaffad kunskap till arbetet i företaget. On-the-job-training innebär lärande i 
arbetet som sker genom lärande av och genom andra medarbetare.35 
 
För att de anställda skall kunna delta i organisationens utvecklingsarbete är det av stor vikt att 
de erhåller den kompetens som erfordras. Det kan vara specifika utbildningar inom vissa 
områden, till exempel kreativt lärande. Om inte rätt utbildning ges kan arbetet misslyckas för 
att rätt kompetens saknas bland de anställda.36 
 
 
3.2.4 Spridning av kompetens inom organisationer 
 
För organisationer som befinner sig i föränderliga och konkurrensutsatta branscher, såsom 
exempelvis IT-branschen, är de anställdas kompetens och kompetensutveckling en viktig del i 
arbetet. Lärandet stimuleras genom att de anställda tar del av varandras kunskaper och 
kompetens. Interaktionen kan leda till att de anställda får en annan syn på sina egna 
kunskaper, vilket kan leda till kompetensutveckling. Förmedling och förståelse av kunskap 
mellan olika specialområden kan dock försvåras genom att de anställda har olika erfarenheter 
och kompetens och att de inte behärskar varandras arbetsuppgifter.37  
 
Organisationer inom samma bransch har ofta mer formella relationer än relationerna är inom 
den egna organisationen. En orsak till detta kan vara att kompetens inom organisationen 
riskerar att spridas till andra konkurrenter. För att minska denna risk används regler och 
rutiner när kompetensutbyte mellan organisationer skall ske.38  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Hörte, S-Å. 1995. s. 22. 
35 Axelsson, B. 1996. s 45. 
36 Hörte, S-Å. 1995. s. 22. 
37 Stein, J. 1996. s. 90 f. 
38 Ibid. s. 95. 
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3.2.5 Samarbete 
 
Vid tillfällen när samarbete med andra organisationer sker är det av stor vikt för företag att 
välja sådan partner som kan bidra till ökad konkurrenskraft. En samarbetspartner bör väljas 
utifrån dess: 
 

• Värderingar 
• Resurser 
• Strategi 

 
Med värderingskriteriet avses att samtliga organisationer måste ha samma uppfattningar om 
vad samarbetet har för syfte. Om inte så är fallet kan det leda till att organisationerna måste 
kompromissa, vilket i sin tur kan leda till att ingen av parterna blir nöjda. En vanlig följd av 
kompromisser är stora kostnader för respektive organisation om förhandlingar genomförs.39  
 
En förutsättning för att bättre kunna bidra med hjälp till varandras verksamhet är att 
organisationerna har likvärdiga resurser, både kvalitativt och kvantitativt. En organisation 
som har stora resurser kan förlora mycket på att samarbeta med en organisation med små 
resurser, på grund av att den resurssvaga organisationen inte har möjlighet att bidra med 
resurser i lika stor utsträckning. Även den resurssvaga organisationen kan ta skada vid ett 
samarbete genom att alltför mycket resurser, procentuellt sett, kan tas i anspråk.40 
 
Organisationer som bedriver samarbete bör ha en jämbördig ambitionsnivå gällande 
utvecklingsinriktning och utvecklingstakt. Detta innebär att det är av stor vikt att skapa ett 
”vinna-vinna förhållande” mellan samarbetande parter som är beroende av varandra.41  
 
    
3.2.6 Sammanfattning av lärande organisationer 
 
Begreppet lärande organisation har ingen enhetlig definition, utan det har många olika 
tolkningar. En tolkning av lärande organisation, som görs i denna uppsats, är att uppnå 
kunskap, erfarenhet och praxis. Att stimulera till individuellt lärande och därmed för hela 
organisationen är avsikten med organisationslärande. Lärande kan ske på olika sätt. Första 
ordningens lärande är förutbestämt och regelstyrt. Den anställde skall följa detta regelsystem 
vid utförandet av sina arbetsuppgifter. Andra ordningens lärande avses bäst för 
arbetsuppgifter som är mer komplexa till sin karaktär. Där har de anställda större ansvar och 
kunskap, vilket leder till att tidigare arbetssätt kan ifrågasättas och lärandet utvecklas. Tredje 
ordningens lärande innebär att de anställda skall ifrågasätta och därmed aktivt bidra till att 
förändra organisationen.  
 
Olika faktorer påverkar att ett individuellt positivt tänkande till lärande i arbetet utvecklas. 
Motivation i arbetet, möjlighet att påverka utvecklingsarbetet och kunskap om företagets mål 
bidrar till att individuellt lärande utvecklas.  
 
Vid samarbete mellan organisationer är det viktigt att den samarbetande partnern kan bidra till 
ökad konkurrenskraft. En annan viktig förutsättning är att samtliga organisationer har 

                                                 
39 Stein, J. 1996. s. 211. 
40 Ibid. s. 211. 
41 Ibid. s. 211 f. 
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liknande uppfattning om samarbetets syfte. Slutligen bör dessa organisationer ha likvärdiga 
resurser och lika ambitionsnivå vad gäller utvecklingsinriktning och utvecklingstakt.  
 
Lärande organisation innebär att företaget på ett medvetet sätt skall stimulera till att skapa en 
bra kompetens i organisationen. Hänsyn skall tas till individernas olika förutsättningar för 
lärande och att fortlöpande kompetensutveckling sker hos både individ och organisation.   
 
  
3.3 Kompetens 

 
Kompetensbegreppet har en mångtydig betydelse och det finns ingen generell definition. 
Kompetens syftar dock i regel till förmågan att klara av olika krav som ställs i en bestämd 
situation i en viss verksamhet. Kompetens kan beskrivas som kvalifikation, utbildningsnivå, 
kunskap, erfarenhet, förmåga, lärande och färdighet. Det innefattar allt från planerad 
skolutbildning till oplanerad utbildning i arbetet. Förmåga och vilja kan vara det som bäst 
beskriver kompetens. Med förmåga avses att i en viss situation kunna använda sina kunskaper 
och erfarenheter.42 Om viljan saknas utvecklas inte kunskaperna och de används inte fullt ut. 
En individs kompetens utvecklas inte bara i arbetslivet utan i alla miljöer en individ befinner 
sig i. Kompetens värderas på olika sätt i olika sammanhang beroende på de krav som ställs på 
individen i olika situationer.43 
 
Begreppet kompetens innehåller många beskrivningar och en av dessa är kunskap. En vanlig 
åtskillnad mellan dessa två begrepp är att med kompetens menas ”veta hur” och med kunskap 
menas ”veta att”. Kompetens omfattar kunskap samt olika förutsättningar, till exempel 
personliga relationer och intresse. Detta erfordras för att personer skall kunna inhämta, 
utveckla och nyttja kunskaper. Till dessa förutsättningar medräknas ibland även personens 
fysiska och motoriska egenskaper, som tillsammans medverkar till personens kompetens.44  
 
 
3.3.1 Formell och funktionell kompetens 
 
Det går att skilja mellan formell och funktionell kompetens. Formell kompetens innebär att en 
individ har certifierad utbildning för en viss befattning. Funktionell kompetens, som erhålls 
genom arbetslivserfarenhet, innebär att en individ gradvis ökar sin förmåga att lösa ett 
problem. Erfarenheter genom tidigare problemlösningar gör att individen lär sig vad som 
fungerar och vad som inte fungerar i olika sammanhang. Den formella kompetensen kan 
sänkas om det har begåtts ett allvarligt fel och brutits mot fastlagda regler, till skillnad mot 
den funktionella kompetensen som kan sänkas om förutsättningarna för att lösa ett visst 
problem förändras. Det är dock av stor vikt att anställda inom ett företag har både formell och 
funktionell kompetens.45  
 
 
 
 
 

                                                 
42 SOU 1991:56. s. 42. 
43 Ibid. s  43. 
44 Stein, J. 1996. s. 25 f. 
45 Anttila, M.1999.  s. 49 f. 
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3.3.2 Teknisk och social kompetens 
 
Det är av stort värde att företagen inser vikten av kompetensens betydelse för dess framtida 
konkurrenskraft. Kompetens behöver inte ses som en isolerad företeelse, utan en individ är 
kompetent endast i förhållande till omvärlden. Vidare anses det att kompetens finns i två olika 
aspekter: teknisk och social kompetens. Med teknisk kompetens avses att en individ innehar 
en viss kunskap inom ett specifikt område, och med social kompetens menas att en individ har 
förmåga att nyttja den tekniska kompetensen tillsammans med andra individer. För att anses 
som kompetent måste individen behärska både teknisk och social kompetens. En 
organisations tekniska kompetens består i dess styrka att genomföra sina arbetsuppgifter på ett 
effektivt sätt, medan den sociala kompetensen fokuserar sig på organisationsklimat, 
organisationskultur, samt ansvar för omgivningens utveckling. Den tekniska och sociala 
kompetensen leder gemensamt till ett effektivt handlande för företaget.46  
 
 
3.3.3 Kompetens på individnivå och företags- eller organisationsnivå 
 
Det kan vara svårt att i förväg veta vilka kompetensutvecklande åtgärder som behövs för att 
företag skall bli konkurrenskraftiga. Kortsiktigt kan ett företag bli konkurrenskraftigt och 
effektivt om alla medarbetare drar åt samma håll. Det kan finnas betydande risker att 
likformighet leder hela organisationen åt fel håll. På lång sikt kan dock ett företag utvecklas 
gynnsamt om det finns en viss intern opposition.47  
 
En del forskare delar in kompetens på individnivå respektive företags- eller organisationsnivå. 
Den individuella kompetensen inriktar sig på individens kunskap och förmåga att klara sitt 
arbete i företaget. Den företags- eller organisatoriska kompetensen inriktar sig på hur 
företagen skall blir mer konkurrenskraftiga både kort- och långsiktigt. Individ- och 
företagskompetens kan både höjas och sänkas. Om individer med högre formell utbildning 
saknar viljan att befatta sig med enklare arbetsuppgifter kan både den individuella och 
företags- eller organisationskompetensen minska. Förbättrade och höjda kunskaper hos en 
anställd kan ge ökad, men även minskad företagskompetens. Företagets utveckling kan även 
sänkas om det finns individer som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i samarbete med 
andra. Det innebär att om dessa individer sägs upp kan företagets kompetens höjas. Det visar 
att företagets totala kompetens inte består av summan av alla anställdas kompetenser. I vissa 
fall kan företagskompetensen förbättras utan att en anställd behöver förändra sin kompetens, 
till exempel vid vissa organisationsförändringar. Detta betyder att kunskaps- och 
kompetensutveckling på individnivå respektive företags- eller organisationsnivå inte alltid är i 
samspel med varandra.48  
 
Kompetens på organisationsnivå kan beskrivas som en förmåga att ha ett samordnat 
utnyttjande av resurser för att nå organisationens mål. Organisationer med en eller flera 
kärnkompetenser kan vara anpassade till kompetenser i andra organisationer. 
Kärnkompetenser består i sin tur av många olika perifera kompetenser och vad som är en 
perifer kompetens är inte självklart. Många anser att perifera kompetenser inte skall ses som 
kärnkompetenser, vilket har lett till att det har ifrågasatts om organisationer utvecklar och 
använder sina perifera kompetenser respektive kärnkompetenser lika effektivt.49 
                                                 
46 Stevrin, P. 1986. s. 10. 
47 Axelsson, B. 1996. s. 20. 
48 Ibid. s. 24 f. 
49 Stein, J. 1996. s. 26. 
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Vad som är det avgörande för att ett företag skall bli framgångsrikt eller inte beror på 
företagets förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter och förmågan att möta omgivningens 
krav. Kompetensen inom en organisation ses som dess förmåga att möta marknadens behov 
vilket innebär att kompetensen blir en viktig faktor i dess konkurrenskraft. Organisationens 
kompetens består av skilda kunskaper, samt förmågan att behärska situationer och dess 
förändring. När omvärlden, konkurrenter eller kundens behov förändras, innebär det att värdet 
av organisationens kompetens också ändras.50   
 
 
3.3.4 Sammanfattning av kompetens 
 
Kompetens syftar till förmågan att klara av olika krav som ställs i en bestämd situation i en 
viss verksamhet. Formell kompetens innebär att en individ innehar skolutbildning och 
funktionell kompetens innebär att en individ har utbildning genom arbetslivserfarenhet. Att 
dessa olika kompetenser finns inom ett företag är av stor vikt för företagets konkurrenskraft. 
 
Kompetens har två olika delar, teknisk och social kompetens. Teknisk kompetens betyder att 
en individ besitter kunskap inom ett visst område och social kompetens går ut på att individen 
kan nyttja den tekniska kompetensen i samspel med andra anställda. Dessa delar måste vara i 
samspel med varandra och då leder de gemensamt till ett effektivt handlande. Kompetens kan 
delas in på individnivå och företags- eller organisationsnivå. Den individuella kompetensens 
inriktning är att klara sitt arbete i företaget. Den organisatoriska kompetensens inriktning är 
hur företagen skall bli mer konkurrenskraftig på både kort och lång sikt.  
 
För att en organisation skall vara konkurrenskraftig är dess kompetens en viktig del. Det  
innebär att kompetensutveckling måste ske fortlöpande eftersom marknadens behov ständigt 
förändras.  
 
 
3.4 Kompetensutveckling  
 
De förändringar som idag sker i arbetslivet gör att kompetensutveckling måste ske 
kontinuerligt. Det finns många olika sätt att utveckla sin kompetens på. Arbetsplatsen blir 
alltmer i fokus för kompetens och möjligheter till kompetensutveckling. Där möter anställda 
problem och utmanande handlingar som kan leda till att utveckla och fördjupa deras 
kompetens.  
 
Kompetensutvecklingens syfte är att höja kompetensen inom de områden och målgrupper som 
prioriterats, efter att ha identifierat befintliga utvecklingsbehov. Det görs en distinktion mellan 
kvantitativ och kvalitativ kompetensutveckling. Kvantitativ kompetensutveckling innebär att 
det säkerställs att företaget har tillräckligt många anställda med rätt kompetens. Kvalitativ 
kompetensutveckling innebär att skapa eller utveckla de förutsättningar som krävs för att de 
anställda skall kunna lösa sina uppgifter på önskat sätt.51  
 
Kompetensutveckling är ett sätt att få de anställda att känna sig mer motiverade i sitt arbete 
och det skapar även en god företagsanda. Det är av stor vikt att både anställda och 
arbetsledning är positivt inställda till vidareutveckling, oavsett om förändringarna är 

                                                 
50 Hörte, S-Å. 1995. s. 160 f. 
51 Anttila, M. 1999. s. 44. 
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teknologiska, sociala eller ekonomiska. Kompetensutveckling av de anställda måste 
kompletteras med utveckling av organisationen för att hela företaget ska utvecklas.52 
 
 
3.4.1 Verksamhet och kompetensutveckling 
 
Ett företags verksamhet är avgörande för vilken kompetens som fordras. För att företaget skall 
fungera rationellt krävs det att de anställda besitter olika slags kompetens.53  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Figur 3.1. Verksamhetsidé, arbetsorganisation, teknik och kompetens är ömsesidigt beroende. 
(Källa: SOU 1991:56. s.44.) 
 
 
I figur 3.1 visas en schematisk bild av ett företags verksamhetsidé, arbetsorganisation, teknik, 
kompetens och anställda, och hur de förhåller sig till varandra. Olika val av arbetsorganisation 
kan göras i olika företag och det innebär att verksamheterna ser olika ut. Företagen kan ha 
olika arbets-, ansvars- och befogenhetsfördelning. Det medför att olika slags kompetens inom 
företaget krävs. 
 
Befintlig teknik som används inom företaget ställer stora kompetenskrav på de anställda. När 
tekniken förändras kan problem uppstå i samspelet mellan teknik och arbetsorganisation. Ett 
problem kan vara att de kompetenskrav som den förändrade tekniken kräver inte stämmer 
överens med den utvecklade kompetensen inom företaget. Detta leder till att den förändrade 
tekniken inte alltid kan utnyttjas till fullo.54 
 

                                                 
52 Sarv, H. 1997. s. 149 f. 
53 SOU 1991:56. s. 44. 
54 Ibid. s. 45. 
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Arbetsorganisationen är beroende av både den teknik som används och den tillgängliga 
kompetensen. Kompetensutvecklingen är beroende av den använda tekniken och 
arbetsorganisation. Utvecklingen av tekniken i företaget är på samma sätt beroende av att de 
anställda besitter sådan kunskap att de kan använda sig av nya tekniska system. Vid 
förändringar i verksamhetens mål, teknik, arbetsorganisation eller i de anställdas kompetens 
sker återverkningar på de övriga. I figur 3.1 är kompetensen placerad i mitten dels som ett 
resultat av de fyra omgivande faktorerna och dels för att kompetens anses vara en positiv 
förändringskraft.55   
 
För att ett företag skall överleva gentemot alla förändringar som sker i dess omgivning, måste 
de anställdas kompetens anpassas och utvecklas för att företaget skall bli framgångsrikt. Av 
stor vikt är att kompetensutveckling vid arbetsplatsen sker samtidigt som utveckling av hela 
verksamheten. Kompetensutveckling kan ske på många olika sätt. Personalutbildning kan 
vara ett sätt för utveckling av de anställdas kompetens inför en viss arbetssituation eller inför 
en förändring av arbetet. Det är dock ofta i det praktiska arbetet som lärandet sker.56 
 
I jämförelse med producerande företag är de anställdas kompetens företagens mest strategiska 
resurs i tjänsteföretag såsom exempelvis IT-företag. Det innebär att kompetensen ständigt 
måste utvecklas, eftersom tiden präglas av snabba förändringar och ökad komplexitet. Om 
inte kontinuerlig kompetensutveckling sker får företaget svårigheter att möta kundernas 
behov, och därmed sjunker deras konkurrensförmåga. Kompetensen kan därför ses som 
företagets viktigaste resurs och kompetensutveckling som en investering.57  
 
 
3.4.2 Omgivning och utveckling 
 
Anställda inom ett företag besitter olika slags utbildning, kunskap och arbetslivserfarenhet. 
Detta bidrar till att verksamheten blir förenlig med målen som organisationen har ställt. Den 
kompetens som finns inom företaget förändras dock kontinuerligt. En organisations 
kompetensutveckling är beroende av hur ledning och anställda bedömer utvecklingsbehov och 
handlingsmöjligheter. Omgivningens krav kan variera mycket mellan organisationer.58 
 
 
                 Höga 
Strategiska 
handlings- 
möjligheter                   Låga 
 
                                                    Låga               Höga 

                                  Omgivningskrav 
 

Figur 3.2. Förhållandet mellan strategisk handlingsförmåga och omgivningskrav. (Källa: 
SOU 1991:56. s. 64.) 
 

                                                 
55 Ibid. s. 45. 
56 SOU 1991:56. s. 46. 
57 Stevrin, P. 1986. s 103. 
58 SOU 1991:56. s. 64. 
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Figur 3.2 visar förhållandet mellan strategisk handlingsförmåga och ett företags 
omgivningskrav. Ett företag som befinner sig i ruta 1 har små möjligheter att göra taktiska val 
och har dessutom stabila och relativt låga krav från omgivningen. Det innebär att de har en 
annorlunda syn på kompetensutveckling än ett företag som befinner sig i ruta 3. Ett sådant 
företag har höga krav från omgivningen men även stora möjligheter att genomföra strategiska 
val för företagets utveckling och kompetensutveckling. Arbetslivets utveckling förutspås att i 
framtiden ställas inför ökade krav från omgivningen och samtidigt med teknikens utveckling 
leder det till att företagen erhåller ökade handlingsmöjligheter.59 Företag inom IT-branschen 
ligger antagligen i ruta 3 eftersom det ställs höga krav av omgivningen och deras 
handlingsmöjligheter är relativt stora. 
 
På vilket sätt företagsledningen tolkar en organisations omgivningskrav och dess strategiska 
handlingsmöjligheter påverkar behovet av vilken kompetensutveckling som behövs inom 
organisationen. För att organisationer skall vara lärande innebär det att alla anställda skall 
vara delaktiga och deltagande i verksamheten.60  
 
Olika verksamheter kräver många olika slags kompetenser. Anställda i en organisation har 
olika utbildningsbakgrund, vilket innebär att kompetensutveckling sker på olika sätt. Figur 
3.2 visar att olika förhållanden kännetecknar olika behov av kompetensutveckling. 
Förhållandena är olika beroende på vilken situation en organisation befinner sig i. Den 
viktigaste faktorn är dock hur arbetsorganisationen utformas. Det finns alltid ett val till 
utformning av arbetsorganisationen oberoende av vilken omgivning en den befinner sig i.61 
 
 
3.4.3 Sammanfattning av kompetensutveckling 
 
Syftet med kompetensutveckling är att höja kompetensen inom prioriterade områden. Det 
skiljs mellan kvantitativ och kvalitativ kompetensutveckling. Kvantitativ 
kompetensutveckling visar att det inom företaget finns tillräckligt många anställda med 
relevant kompetens och kvalitativ kompetensutveckling visar att företaget skapar 
förutsättningar för de anställda att klara av sitt arbete på ett korrekt sätt. 
 
För att hela företaget skall utvecklas måste kompetensutveckling av de anställda och av hela 
organisationen ske gemensamt. Den verksamhet företaget bedriver är avgörande för vilken 
kompetens och kompetensutveckling som fordras. Det är viktigt att de anställda har olika 
kompetens för att företaget skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Mål med företagets 
verksamhet, arbetsorganisation, teknik, kompetens och anställda är beroende av varandra. Vid 
förändringar i någon av dessa faktorer sker återverkningar på de övriga. Företag kan ha olika 
arbets-, ansvars- och befogenhetsfördelning, vilket medför att olika kompetens och 
kompetensutveckling behövs inom företag.  
 
Den omgivning ett företag befinner sig i speglar vilken kompetensutveckling som krävs inom 
företaget. Ett företag som har höga krav från omgivningen har en annorlunda syn på 
kompetensutveckling än ett företag som har låga krav från omgivningen.   
 
 
 
                                                 
59 SOU 1991:56. s. 64. 
60 SOU 1991:56. s 66. 
61 Ibid. s 68. 



 19

4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av de undersökningar som gjorts. Kapitlet inleds med en 
redovisning av IT-företaget Avantra AB, där en personlig intervju har genomförts med den 
ansvarige för ekonomi och administration vid Luleå-kontoret och hela koncernen. Därefter 
redovisas IT-företaget Cap Gemini, där också en personlig intervju genomförts med den 
ansvarige för personal, rekrytering samt för olika projekt. 
 
 
4.1 Avantra AB 
 
Avantra AB är ett informationsteknologiskt företag som består av ett kontor i Luleå och ett i 
Stockholm. Huvudkontoret i Luleå, där intervjun gjordes, har drygt trettio anställda. 
Företagets verksamhet består av elektronisk handel, att bygga betalsystem, samt att 
skräddarsy datasystem åt olika kunder. Deras kunder är i huvudsak stora företag, samt stat, 
kommun och landsting. Avantra AB har en vision om att de skall bli bäst på elektronisk 
handel i Norden. Det innebär att de måste vara först med nyheter inom sitt område. Av de 
idag anställda inom företaget har nästan alla universitetsutbildning i grunden. 
 
 
4.1.1 Utbildning och kompetens inom Avantra AB 
 
IT-branschen är en bransch som är relativt ny, vilket gör att det ställs stora krav på de 
anställdas kompetens. Verksamheten inom branschen är specialiserad, vilket innebär att det 
krävs att de anställda förutom hög relevant utbildning även har specialkunskaper inom 
området. Med utbildning avses formell utbildning såsom högskoleutbildning eller likvärdig 
utbildning som erhållits genom arbetslivserfarenhet. Det är viktigt för företaget att de personer 
som anställs innehar relevant kompetens för arbetet. Utbildning är således av stor vikt vid 
nyanställning. Företaget anställer personer som nyligen har tagit sin examen och saknar 
arbetslivserfarenhet, men även personer som har skaffat sig stora kunskaper genom 
arbetslivserfarenhet. Den ekonomiansvarige i Luleå menar att det är svårt att säga vad som 
väger tyngst, den formella utbildningen eller arbetslivserfarenhet. I dagsläget råder brist på 
personer som har utbildning inom IT-området. Det gör att företagets möjlighet att välja 
mellan olika personer för anställning minskar. När nyutexaminerade personer anställs, arbetar 
en anställd med längre arbetslivserfarenhet parallellt med den nyanställde. Den nyanställde 
åker inte själv ut på ett uppdrag direkt, utan gör det tillsammans med andra som har längre 
anställningstid och erfarenhet från företaget. Detta för att underlätta arbetet till en början för 
den nyanställde. 
 
De anställda vid Avantra AB har arbetsuppgifter som till stor del motsvarar deras kompetens. 
Deras arbetsuppgifter är av sådan karaktär att de anställda måste ha ett kontinuerligt lärande, 
eftersom det fortlöpande sker snabba förändringar inom IT-branschen. Den ekonomiansvarige 
vid Avantra AB anser att det mest optimala är att de anställda har ett ständigt lärande, och att 
de dessutom ständigt skall söka utmaningar. Det finns dock tillfällen då de anställda under 
kortare perioder är överkvalificerade för sitt arbete. 
 
Alla anställda vid Avantra AB får tolv gånger per år besvara en enkät. Enkäten innehåller 
bland annat frågor hur den anställde trivs på arbetet och om dennes arbetsuppgifter motsvarar 
de kvalifikationer han/hon har. Enkäten besvaras anonymt och den följs främst upp av 
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personalansvarig och säljansvarig. De erhållna svaren diskuteras och redovisas på 
månadsmöten och därefter vidtas lämpliga åtgärder om så skulle behövas. 
 
 
4.1.2 Lärande inom Avantra AB 
 
Företagets arbetsuppgifter är av sådan karaktär att de kan genomföras på många olika sätt. De 
anställda har stor möjlighet att påverka sitt arbete och hur det skall utföras. Till vilken grad 
den enskilde kan påverka arbetsuppgifternas genomförande beror till stor del på vad inom 
företaget man arbetar med. Exempelvis har en projektledare stor möjlighet att påverka hur 
arbetet för tillfället skall genomföras. För att ha denna möjlighet måste stor kunskap finnas 
angående hur och på vilket sätt arbetet skall bedrivas mot kunden.  
 
På vilket sätt företaget skall gå tillväga för att bli mer konkurrenskraftig på kort och lång sikt 
finns dokumenterat i företagets affärsplan. Alla anställda inom Avantra AB är medvetna om 
hur denna strategi skall genomföras för att detta mål skall realiseras. 
 
Projektgrupper finns inom företaget. I dessa grupper finns många olika kompetenser, 
beroende på vilket projekt som skall genomföras. När en kund beställer att få ett specifikt 
projekt utfört av företaget, är det utifrån detta det bestäms vilken kompetens som behövs för 
att arbetet skall kunna genomföras på bästa sätt. Således är det kundens behov som styr 
projektgruppernas sammansättning av kompetenser.  
 
Efter varje avslutat projekt genomförs en utvärdering. En enkät avseende hur projektet har 
genomförts skickas till berörd kund och kunden svarar på enkäten, som därefter skickas 
tillbaka till Avantra AB. På så sätt får de anställda feedback direkt kopplat till hur kunden har 
upplevt projektets genomförande. För stora projekt som tar längre tid än ett år att genomföra, 
görs en utvärdering en gång per år.  
 
Företaget arbetar efter en speciell metod som beskriver hur projekt bedrivs och genomförs. 
Alla anställda är utbildade i denna metod, som är ett hjälpmedel som checkas av vid olika 
tidpunkter, allt för att kontrollera att projektet genomförs på ett så bra och korrekt sätt som 
möjligt. Den ekonomiansvarige vid Avantra AB anser att det är en fördel att arbeta utifrån en 
vedertagen metod, så att ingenting glöms bort eller utförs på ett felaktigt eller mindre bra sätt. 
Det finns tillfällen då kunden har en egen metod om hur projektet skall genomföras, och vid 
sådana tillfällen arbetar företaget efter kundens metod.  
 
 
4.1.3 Kompetensutveckling inom Avantra AB 
 
Inom IT-branschen är det stor efterfrågan på kunnig personal, vilket leder till att det är lätt för 
arbetstagarna att erhålla ett nytt arbete om de inte trivs. Detta innebär att den yrkesmässiga 
rörligheten blir relativt stor inom branschen. Ett sätt för företagen att behålla sin personal är 
att kontinuerligt satsa på utbildning och kompetensutveckling. Den utbildning som Avantra 
AB erbjuder sina anställda är av generell karaktär, vilket innebär att individens kunskap inte 
är specifik för det företaget utan kan överföras till andra företag om den anställde av någon 
anledning väljer att byta arbete. Samtidigt är det nödvändigt att företagets samlade kompetens 
ständigt utvecklas så att företaget skall kunna konkurrera med andra företag. Fortlöpande 
kompetensutveckling är ett område som Avantra AB lägger stor vikt vid, bland annat 
eftersom företagets vision är att bli bäst på elektronisk handel. För att bli bäst inom detta 
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område måste företaget vara först på marknaden med det senaste. De anser att den bästa 
utbildningen som kan erhållas är att jobba i projekt och därefter komplettera med kurser som 
är betydelsefulla för projektet. 
 
Den ekonomiansvarige vid Avantra AB anser att de anställda inom företaget med lätthet kan 
påverka valet av egen kompetensutveckling och vidareutbildning. När behovet av en specifik 
vidareutbildning är nödvändig finns alltid möjlighet att erhålla detta. Utbildningen är 
personlig och de anställda har själv kunskap om vilket utbildningsbehov som finns för den 
enskilde. Av den anledningen är det delvis den anställdes ansvar att uppmärksamma och delta 
i intressanta utbildningar som finns. Slutligen är det dock den personalansvarige vid Avantra 
AB som beslutar om kompetensutvecklingen och utbildningen skall ges. Den 
personalansvarige kan även föreslå olika intressanta utbildningar som finns för de anställda 
som kan vara till gagn både för företaget och dess anställda.  
 
Förutom projektgrupper finns även kompetensgrupper med olika inriktningar, exempelvis 
elektronisk handel, som träffas, håller föreläsningar och diskuterar nyheter en gång varje 
månad. Föreläsare inbjuds ibland till de olika kompetensgrupperna för att förmedla nyheter 
inom området. När en anställd inom företaget har varit på kurs anordnas möten där övriga 
anställda får ta del av reflektioner som gjorts. Informationen delges även på intranätet och 
därigenom blir det tillgängligt för alla. Arbetsledningen och de anställda har samma möjlighet 
att delta vid den interna utbildningen. Seminarier och mässor med olika föreläsningar är 
någonting som de anställda erbjuds och deltar i med jämna mellanrum. Där visas nyheter och 
trender inom IT-branschen som kan vara till stor nytta för företaget.  
 
Den ekonomiansvarige vid Avantra AB anser att det är marknaden som styr vilken 
kompetensutveckling de anställda behöver. Marknaden har idag en snabb förändringstakt 
vilket innebär att kompetensutveckling bland de anställda måste ske kontinuerligt så att 
företaget skall vara konkurrenskraftig gentemot andra IT-företag. Eftersom Avantra AB:s mål 
är att bli bäst på elektronisk handel i Norden måste företaget ha vetskap och kunskap om alla 
nyheter som kommer på marknaden.   
 
 
4.1.4 Samarbete mellan Avantra AB och andra företag 
 
Samarbete mellan Avantra AB och andra IT-företag förekommer. Det är vid tillfällen när en 
kund vill ha ett stort projekt genomfört och företaget är för litet att klara det själv. Vid 
personalutbildning finns dock inget samarbete med andra företag. Detta anser den 
ekonomiansvarige vid Avantra AB bero på att det är individuellt vad varje person har för 
behov av utbildning. Det primära syftet med samarbetet är inte att minska kostnaderna utan att 
kunna genomföra komplexa projekt i stället för att det skall gå till något annat IT-företag.  
 
 
4.2 Cap Gemini Ernst & Young   
 
Cap Gemini Ernst & Young är ett internationellt IT-tjänsteföretag som har cirka 60 000 
anställda världen över, varav 110 personer arbetar i Luleå. Av dessa 110 anställda är de flesta 
konsulter, men i antalet ingår även administrativ personal samt säljare. Luleå-kontoret, där 
intervjun gjordes, ingår i en division med cirka 700 personer, som sträcker sig från 
Mälardalen och norrut i landet. Företagets arbetsuppgifter är allt från verksamhetsutredningar, 
affärs-, organisations- och lönsamhetsutveckling till rena IT-tjänster som systemutveckling i 
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alla former. De designar, programmerar, testar och installerar olika system. Cap Gemini Ernst 
& Young utvecklar egna system men samarbetar även med andra leverantörer. Företaget 
tillhandahåller inga egna produkter, utan deras produktion är på uppdrag av olika kunder. 
Detta innebär således att det är stor variation på deras arbetsuppgifter.  
 
 
4.2.1 Utbildning och kompetens inom Cap Gemini Ernst & Young 
 
Vid nyanställningar i företaget är akademisk examen från systemvetar-, dataingenjörs- eller 
civilingenjörsutbildningen ett minimikrav, om inte individen har sådan yrkeserfarenhet att den 
uppväger examen. Individens yrkeserfarenhet skall i sådana fall vara från IT-branschen och 
den skall innehålla sådant som företaget har behov och nytta av. Företaget anställer helst 
individer som har både akademisk examen och arbetslivserfarenhet, men även 
nyutexaminerade anställs. De anser att det är viktigt att de anställda har olika 
utbildningsbakgrund. Den personalansvarige vid Cap Gemini Ernst & Young anser att 
individer med universitetsexamen har en bred bas som grund, och om de dessutom besitter 
stora kunskaper inom programmering är de mycket eftertraktade för företaget.  
 
Nyanställda inom företaget i Luleå genomgår först en introduktion om företaget i stort, vilken 
vanligtvis förläggs i Stockholm. Därefter får de en introduktion hur Luleå-kontoret fungerar 
samt vilka arbetsuppgifter och arbetssätt som företaget har. Den nyanställde ges möjlighet att 
lära känna övriga anställda, de får kunskap och inblick om pågående projekt och vilka kunder 
företaget har. Det finns även ett stort intranät där det finns mycket information, material och 
referenser att ta del av. En nyanställd person arbetar oftast i början parallellt med en annan 
anställd som har längre anställningstid inom företaget. När en redan anställd skall byta 
arbetsuppgifter inom företaget, bedrivs också en viss parallell arbetsinsats. 
 
Den personalansvarige vid företaget anser att de anställda inom företaget har arbetsuppgifter 
som motsvarar deras kompetens. Tillfällen uppstår dock när deras kompetens måste 
kompletteras med vidareutbildning. Detta på grund av att IT-branschen är en bransch som 
ständigt förändras. Företaget har som mål att inför varje uppdrag se till att rätt person med rätt 
kompetens får arbeta med uppdraget. 
 
 
4.2.2 Lärande inom Cap Gemini Ernst & Young 
 
Cap Gemini Ernst & Young har en egen arbetsmetod som beskriver vilket arbetssätt projekt 
kan genomföras på. Kunder som beställer att få ett uppdrag utfört av Cap Gemini Ernst & 
Young kan själv ha en metod över vilket arbetssätt som skall användas. I dessa fall genomförs 
arbetet efter kundens arbetssätt före företagets eget. Om inte kunden har egna önskemål 
beträffande arbetsmetod har de anställda inom företaget i stor utsträckning möjlighet att 
planera och påverka på vilket sätt arbetet skall genomföras. Det är således inte bara ledningen 
som styr och bestämmer. 
 
När ett uppdrag skall genomföras tillsätts en projektgrupp. Denna projektgrupp har således en 
konstellation av olika kompetenser, för att på bästa sätt genomföra uppdragen. Efter varje 
utfört uppdrag får de anställda feedback angående hur kunden har upplevt att uppdraget är 
genomfört. Om kunden är nöjd med uppdraget ges feedback direkt till ansvarig konsult för 
uppdraget. I de fall kunden är missnöjd hur uppdraget har utförts, utreder företaget vad 
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missnöjet består i och utifrån denna görs en aktivitetsplan om hur förbättringar kan ske. 
Denna aktivitetsplan omfattar både konsulten och ansvarig säljare för uppdraget. 
 
Cap Gemini Ernst & Young har en strategi för hur företaget skall bli mer konkurrenskraftig 
både på kort sikt och på lång sikt. Denna strategi finns dokumenterad i företaget. Alla 
anställda inom företaget är medveten om hur denna är upplagd, samt hur den skall 
genomföras så att målet skall uppnås. 
 
 
4.2.3 Kompetensutveckling inom Cap Gemini Ernst & Young 
 
Anställda inom Cap Geminis Ernst & Young är indelade i team om ungefär tjugo personer 
utifrån kompetens och inriktning. Varje team har en team-chef som ansvarar för verksamheten 
i respektive grupp. Teamen har regelbundna möten där presentationer görs för varandra och 
där nyheter delges. Team-cheferna ansvarar för rekrytering av personer, vidareutbildning, att 
rätt personer får rätt uppdrag och att de anställda gör ett bra jobb. Det innebär stor frihet för 
team-cheferna, men samtidigt ett stort ansvar.  
 
I början av en anställning erhåller alla en introduktionsutbildning. Allteftersom behov av 
kompetensutveckling uppstår ges de anställda möjlighet att delta i relevanta utbildningar. Vid 
de tillfällen som företaget själv anordnar kurser inbjuds kursarrangören ofta till Cap Gemini 
Ernst & Young i Luleå, eftersom det många gånger finns ett utbildningsbehov hos mer än en 
person. Kvällskurser som företaget själv tillhandahåller genomför de anställda på sin fritid. 
Dessa kurser avslutas med ett prov. Efter genomfört och avklarat prov förvärvar personerna 
en bonus som läggs på lönen. När någon anställd har önskemål om att läsa en universitetskurs 
som företaget dessutom anser sig ha nytta av, betalar Cap Gemini Ernst & Young 
kursavgiften och/eller eventuella böcker. Företaget köper även in olika typer av litteratur, till 
exempel praktiska böcker som nyttjas i situationer när personalen vill förvärva nya eller 
förbättra sina befintliga kunskaper inom ett specifikt arbetsområde. Företaget erbjuder även 
nordiska utbildningsprogram som är riktade till olika typer av yrkesroller och de genomförs 
under cirka ett år. Under detta år är det utbildningsdagar vid fyra till fem tillfällen, där 
personer inom likartade arbetsområden möts och nätverk bildas. Den personalansvarige vid 
Cap Gemini Ernst & Young menar dock att den viktigaste utbildningen och 
kompetensutvecklingen erhålls inom de uppdrag som de anställda arbetar med. Inom företaget 
är det team-cheferna i samråd med berörd konsult som beslutar om utbildning gällande den 
anställdes kompetens.  
 
En gång per år har Cap Gemini Ernst & Young utvecklingssamtal med de anställda där en 
individuell planering görs för ett år framåt. Om en anställd inom företaget skall få nya 
arbetsuppgifter inom företaget erbjuds utbildning. Då upprättar företaget tillsammans med den 
anställde en plan angående vilken kompetensutveckling som behövs för att klara av de nya 
arbetsuppgifterna. För anställda med specialinriktning finns konferenser tillgängliga eftersom 
kurser inte alltid är lämpliga.  
 
Ekonomiska hinder för kompetensutveckling finns i regel inte inom Cap Gemini Ernst & 
Young. När företaget upprättar budget avsätts ungefär två veckor per person och år för 
utbildning. Det innebär inte att varje anställd har rätt att få utbildning under så många dagar, 
utan det är behovet som styr. En anställd kan ha utbildningsbehov med flera dagar än vad som 
är avsatt i budget och andra kan ha mindre behov av utbildningsdagar. Det kan dessutom 
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uppstå tidpunkter när företaget har det ekonomiskt kärvt. Då får utbildning vänta till ett senare 
tillfälle om det inte är absolut nödvändigt. 
 
Slutligen anser Cap Gemini Ernst & Young att det idag är kundernas efterfrågan som styr 
vilken kompetensutveckling de anställda behöver för att klara sitt arbete. Således är det 
marknaden som är den viktigaste faktor i omgivningen som styr den kompetensutveckling 
som skall ges från företagets sida.  
 
 
4.2.4 Samarbete mellan Cap Gemini Ernst & Young och andra företag 
 
Cap Gemini Ernst & Young har haft och har fortfarande en egen stor utbildningsenhet. I 
dagsläget är den till stor del såld till utbildningsföretaget LärData. Samarbete med LärData 
finns vid tillfällen när behov av vidareutbildning uppstår inom Cap Gemini Ernst & Young 
och de inte själv kan tillhandahålla den. Då vänder sig Cap Gemini Ernst & Young i första 
hand till LärData för att undersöka om utbildningsbehovet kan tillgodoses där. Om inte 
LärData kan tillgodose behovet kan Cap Gemini Ernst & Young vända sig till andra 
utbildningsföretag. Cap Gemini Ernst & Young bedriver dock inget samarbete med andra IT-
företag vid utbildningar. Det finns tillfällen när Cap Gemini Ernst & Youngs kunder och de 
egna konsulterna genomgår samma utbildning. Detta beror på att de arbetar inom samma 
projekt. Cap Gemini Ernst & Young ansvarar då för egna utbildningskostnader och kunderna 
ansvarar för sina. 
 
Ibland kan andra IT-företag arbeta som underkonsulter till Cap Gemini Ernst & Young. Det 
kan vara vid tillfällen när Cap Gemini Ernst & Young arbetar mycket med till exempel 
nätverksteknik. Då kan underkonsulter arbeta med det tekniska arbetet. Vidare finns det via 
Luleå näringsliv ett IT-branschråd där det bedrivs samarbete på så sätt att olika IT-företag 
genomför vissa projekt tillsammans. Dessa situationer gör att medverkande IT-företag är både 
konkurrenter och kollegor. Cap Gemini Ernst & Young föredrar att samarbeta med andra 
företag framför att projektet helt försvinner. Det händer att olika företag arbetar i samma 
projekt hos en specifik kund. Detta samarbete har upplevts som positivt, men sådana gånger 
är det av stor vikt att företagen tydliggör var och ens arbetsuppgifter, så att inte en 
konkurrenssituation uppstår.  
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5 ANALYS  
 
Nedan diskuteras och analyseras den information som framkommit i den empiriska 
undersökningen vad gäller kompetens och kompetensutveckling inom branschen för 
informationsteknologi.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt anställda inom ett par 
informationsteknologiska företag erhåller den kompetensutveckling som erfordras för deras 
arbete. De företag som studerats är två IT-företag i Luleå, Avantra AB och Cap Gemini Ernst 
& Young. Studien innehåller en rad intressanta resultat, vilka förtjänar att diskuteras närmare.  
 
Som tidigare nämnts pågår idag en samhällsutveckling som innebär stora förändringar för 
både närings- och arbetslivet. Den nya och snabbt växande informations- och 
kommunikationstekniken innebär att de monotona jobben med låga kvalifikationskrav inom 
främst industri och kontor försvinner. De jobb som istället skapas är av mer kunskapsintensiv 
karaktär inom exempelvis informationsteknologi. I takt med att Sverige övergår från att vara 
ett industrisamhälle till att vara ett kunskaps- och informationssamhälle ökar kraven på 
flexibilitet hos stat, individer och företag. Med dessa förändringar är det viktigt att företagen 
kontinuerligt satsar på kompetensutveckling av de anställda. Det är bland annat genom 
kompetensutveckling som företagens produktivitet, och därmed vinst, kan öka.  
 
 
5.1 Avantra AB 
 
5.1.1 Utbildning och kompetens inom Avantra AB 
 
Avantra AB:s verksamhet ligger som sagt inom branschen för informationsteknologi. Den är 
starkt specialiserad och föränderlig, vilket innebär att det ställs höga krav på de anställda inom 
denna verksamhet. Den empiriska undersökningen tyder på att företaget är väl medveten om 
att utbildning och kompetens har stor betydelse för företaget. Kompetensbegreppet har ingen 
generell definition utan innefattar allt från planerad skolutbildning till oplanerad utbildning i 
arbetet. En del anställda inom företaget har formell utbildning och andra har funktionell 
utbildning, vilka båda diskuterades i teoriavsnittet. Företaget anser att den som nyanställs 
skall ha relevant utbildning och kunskaper för att ha möjlighet att klara arbetet. För att 
underlätta för den nyanställde bedriver företaget ett faddersystem. Det innebär att den 
nyanställde arbetar parallellt med en kollega som har längre anställningstid inom företaget, 
detta för att lättare kunna introduceras i arbetet. 
 
 
5.1.2 Lärande inom Avantra AB 
 
De arbetsuppgifter som förekommer vid Avantra AB visar sig vara av varierande karaktär och 
de kan utföras på olika sätt. Det visar sig att de anställda har möjlighet att påverka på vilket 
sätt arbetet skall genomföras. Det går att skilja på tre olika organisationsläranden, första, 
andra och tredje ordningens lärande. Utifrån det empiriska materialet kan slutsatser dras att 
första, andra och tredje ordningens lärande tillämpas inom Avantra AB. Första ordningens 
lärande tillämpas i de fall när kunden har en egen metod hur projektet skall genomföras, och 
företaget följer därmed kundens metod framför sin egen. Projektet är vid det fallet helt styrt 
efter kundens metod och den anställde har inte möjlighet att själv påverka arbetssättet. Detta 
arbetssätt innebär att det är förutbestämt hur projektet skall fortlöpa. När de anställda inom 
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företaget istället har frihet att påverka arbetssättet är det är andra ordningens lärande som 
används. Då har de anställda större frihet att utföra projektet på egna villkor. Tredje 
ordningens lärande används i vissa fall, beroende på var i företaget man arbetar. När detta 
lärande tillämpas förutsätts det att de anställda besitter stora kunskaper och erfarenheter samt 
att de aktivt ifrågasätter tidigare arbetssätt.    
 
Vidare visar undersökningen att det inom företaget finns olika projektgrupper som är 
sammansatta utifrån vilket uppdrag som skall genomföras. Samarbetet som finns inom dessa 
projektgrupper stimulerar lärandet och leder till kompetensutveckling och därmed även 
utveckling av hela organisationen. En ökad förståelse för varandras kunskaper erhålls, men 
den kan i vissa fall försvåras genom att de anställda har olika erfarenheter och kompetens 
samt att de inte bemästrar varandras arbetsuppgifter. Detta stämmer väl överens med teorin 
som säger att samspel av de anställda är av stor vikt för att kompetensutveckling för den 
enskilde, och kompetensutveckling för hela organisationen skall kunna ske.  
 
Ett förväntat resultat som visade sig stämma väl överens med Avantra AB är att de, som ett 
IT-företag, verkar i en dynamisk miljö. Företaget känner krav på sig att ha ett kontinuerligt 
lärande för att de skall klara den snabba utvecklingen inom branschen. De faktorer som bidrar 
till att utveckla ett positivt lärande, som diskuterades i avsnitt 3.2.3, stämmer väl överens med 
vad som kommit fram under intervjun. En av faktorerna som leder till positivt lärande inom 
Avantra AB är att de anställda har kunskap om företagets mål, vilket gör att de anställda dels 
utför mindre fel och dels har lättare att styra sitt arbete. Ytterligare en faktor är att den 
anställde får feedback efter varje avslutat projekt. I annat fall finns risk att den anställde 
tappar motivationen för sitt arbete, och företagets produktivitet sjunker.  
 
 
5.1.3 Kompetensutveckling inom Avantra AB 
 
Den empiriska undersökningen visar att Avantra AB ständigt satsar på kompetensutveckling 
för att vara konkurrenskraftig, men även för att behålla sin kompetenta personal. För Avantra 
AB är kompetensutveckling ett område som de ständigt satsar på eftersom deras mål är att bli 
bäst på elektronisk handel i Norden. Den utbildning som ges är generell, vilket innebär att 
kunskapen kan överföras till andra företag inom samma bransch om individen bestämmer sig 
för att byta arbete. Den nackdel som dock kan uppstå är att Avantra AB förlorar både tid och 
pengar som de satsat på internutbildningen om en anställd säger upp sig. Detta ligger helt i 
linje med teorin om internutbildning. Fallstudien visar att de anställda erhåller 
kompetensutveckling, både internt och externt. Internt sker kompetensutveckling genom de 
projektgrupper och olika kompetensgrupper som finns inom företaget. Extern utbildning ges i 
form av kurser och utbildningar. De anställda har alltid möjlighet att genomgå de utbildningar 
som är betydelsefulla för arbetet. Som en följd av att Avantra AB verkar i en dynamisk 
bransch satsar de mycket resurser på att utbilda sina anställda. Det framkom även att de 
anställda har stor möjlighet att påverka vilken kompetensutbildning de behöver, och detta tror 
företaget bidrar till att de känner sig mer motiverade i sitt arbete.  
 
Teorin om hur verksamhet, arbetsorganisation, teknik, anställda och kompetens är beroende 
av varandra kan även tillämpas på Avantra AB. Tekniken förändras fortlöpande inom 
företaget, och för att problem inte skall uppstå sker kontinuerlig kompetensutveckling inom 
företaget. I annat fall nyttjas inte tekniken fullt ut och företaget blir inte lika konkurrenskraftig 
på marknaden. Kompetensen finns i företagets centrum som ett resultat av de övriga 
omgivande faktorerna.  
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I undersökningen framkom tydligt att Avantra AB har insett att de anställdas kompetens är 
företagets viktigaste resurs och att kompetensutveckling måste ses som en investering och inte 
som en kostnad. Företaget anser att kompetensutveckling är av stor vikt eftersom det sker 
snabba förändringar inom ett komplext område. 
 
 
5.1.4 Samarbete mellan Avantra AB och andra företag 
 
Samarbete mellan Avantra AB och andra IT-företag visar sig förekomma vid vissa tillfällen. 
Det sker endast när stora projekt skall genomföras och när företaget är för litet för att klara av 
det ensam. Samarbetet sker då med IT-företag av varierande storlek. Det primära syftet med 
samarbetet är inte att minska kostnaderna utan att kunna genomföra projektet. Resultatet tyder 
på att det inte finns ekonomiska hinder inom företaget för att de anställda skall erhålla den 
kompetensutveckling som är nödvändig för att utveckla företaget. Detta stämmer väl överens 
med vad som diskuterades i teorin att samarbete bör ske med sådan partner som har likvärdig 
uppfattning om samarbetets syfte.  
 
 
5.2 Cap Gemini Ernst & Young 
 
5.2.1 Utbildning och kompetens inom Cap Gemini Ernst & Young 
 
Cap Gemini Ernst & Young är ett internationellt företag inom den informationsteknologiska 
branschen. Att det är en föränderlig och konkurrensutsatt bransch gör att utbildning för 
företagets anställda är av stor vikt. Undersökningen som gjorts visar att företaget är väl 
medveten om att teoretisk, men även social kompetens är viktig för företaget. Det visar sig att 
en del anställda enbart har formell utbildning medan andra anställda har så kallad funktionell 
utbildning, det vill säga de har skaffat sig kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Vid 
nyanställning ges tid och möjlighet att lära känna övriga anställda, och därigenom stärks den 
sociala kompetensen. Den sociala kompetensen som diskuterades i avsnitt 3.3.3, har stor 
betydelse för att man skall kunna nyttja den tekniska kompetensen tillsammans med andra 
anställda. Detta tar sig bland annat uttryck i att parallellt arbete genomförs med någon erfaren 
medarbetare vid nyanställningar och även när en redan anställd skall byta arbetsuppgifter 
inom företaget. 
 
 
5.2.2 Lärande inom Cap Gemini Ernst & Young 
 
En definition för lärande kan, som tidigare nämnts, vara att individer strävar efter att uppnå 
kunskap, erfarenhet och praxis, och det finns många olika sätt hur lärande kan ske. 
Arbetsuppgifter inom Cap Gemini Ernst & Young består av många olika projekt som beställs 
av olika kunder. Företaget har en egen arbetsmetod som visar vilket arbetssätt projekt skall 
genomföras på. Vid sådana tillfällen har de anställda möjlighet att påverka hur arbetet skall 
fullföljas. Ibland har dock kunderna egna metoder som beskriver det arbetssätt de vill att 
projektet skall genomföras på. Vid dessa tillfällen väljer företaget att arbeta efter kundens 
metod framför sin egen. Den empiriska undersökningens resultat tyder således på att både 
första, andra och tredje ordningens lärande tillämpas inom Cap Gemini Ernst & Young. Första 
ordningens lärande existerar när de anställda arbetar efter kundens metod, det vill säga när 
arbetet är regelstyrt. Andra ordningens lärande tillämpas när de anställda arbetar helt efter 
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företagets metod. Sådana gånger har de anställda möjlighet att förändra gällande arbetssätt, 
och det kollektiva lärandet utvecklas. De anställda ges möjlighet till att aktivt ifrågasätta och 
påverka hur arbetet skall genomföras. I dessa fall är det tredje ordningens lärande som 
tillämpas. 
  
Vidare visar fallstudien att när ett projekt skall genomföras inom Cap Gemini Ernst & Young 
tillsätts en projektgrupp, vilken besitter en rad olika kompetenser. Eftersom det finns olika 
kompetenser inom projektgruppen måste samarbete ske. Detta samarbete innebär bland annat 
att kunskaper delges varandra och att det i sin tur stimulerar lärandet. Samarbetet kan även ge 
de anställda en annan syn på den egna och andras kompetens eftersom det annars kan vara 
relativt svårt att skapa förståelse för varandras kunskap och kompetens. Detta överensstämmer 
med vad som beskrivs i avsnitt 3.2.4, där det diskuteras om vikten av samarbete inom en 
föränderlig och konkurrensutsatt bransch, såsom exempelvis IT-branschen.  
 
I teoriavsnittet diskuterades olika faktorer som bidrar till att utveckla ett positivt lärande i 
arbetet. Dessa faktorer visar sig stämma väl överens med vad som framkommit under 
intervjun med den personalansvarige inom Cap Gemini Ernst & Young. En av faktorerna som 
denne tror leder till positivt tänkande är att de anställda får feedback av kunden efter varje 
slutfört projekt. Ytterligare en faktor är att de anställda har kunskap om företaget mål och 
strategin som företaget har för att bli mer konkurrenskraftig på både kort och lång sikt. Detta 
torde bidra till att de anställda blir mer positiva och motiverade i sitt arbete, vilket i sin tur 
ökar företagets produktivitet och vinst. 
 
 
5.2.3 Kompetensutveckling inom Cap Gemini Ernst & Young 
 
Vidare visar den empiriska undersökningen att internutbildning bedrivs kontinuerligt inom 
företaget. Alla anställda erhåller internutbildning bland annat genom kurser. En annan form 
av internutbildning är att alla anställda är indelade i olika team utifrån kompetens och 
inriktning, där respektive team har regelbundna träffar där nyheter diskuteras och 
presentationer hålls. Internutbildning sker också inom de projektgrupper som finns inom 
företaget. Den personalansvarige vid Cap Gemini Ernst & Young anser dock att den bästa 
utbildningen fås genom att arbeta med olika uppdrag, helt i linje med vad teorin i avsnitt 3.4.1 
säger. Extern vidareutbildning ges också kontinuerligt till de anställda inom företaget. Detta 
sker genom olika kurser eller utbildningsprogram. När företaget själv anordnar kurser blir ofta 
kursarrangören inbjuden till Luleå, eftersom utbildningsbehovet ofta finns hos fler anställda 
inom företaget. Företaget visar sig satsa stora resurser på kompetensutveckling av de 
anställda.  
 
I teorikapitlet visades att verksamhetsidé, arbetsorganisation, teknik, anställda och kompetens 
är ömsesidigt beroende av varandra. Detta visar sig stämma på Cap Gemini Ernst & Young. 
Vilken kompetens som krävs inom företaget är beroende av företagets verksamhetsidé. 
Eftersom tekniken förändras kontinuerligt inom företaget sker kompetensutveckling av de 
anställda fortlöpande så att nya tekniska system kan användas. Detta bidrar till att 
konkurrenskraften ökar gentemot omvärlden. När förändringar sker inom någon av 
ovanstående komponenter påverkas de övriga.    
 
Slutligen framkom det att företaget är väl medveten om att kompetensutveckling av de 
anställda är en investering. Ekonomiska förutsättningar för att få delta i kompetensutveckling 
finns alltid.  
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5.2.4 Samarbete mellan Cap Gemini Ernst & Young och andra företag 
 
Undersökningen visar också att samarbete förekommer vid vissa tillfällen mellan Cap Gemini 
Ernst & Young och andra IT-företag. Under intervjun framkom att vid stora komplicerade 
projekt bedriver man hellre samarbete än att projektet går till en konkurrent. När samarbete 
sker blir berörda företag både kollegor och konkurrenter. Samarbetet har upplevts som 
positivt både bland de anställda och kunderna och det stärker konkurrenskraften. Att välja en 
sådan partner som kan bidra till ökad konkurrenskraft är av stor vikt när flera företag väljer att 
samarbeta, vilket diskuterades i avsnitt 3.2.5. 
 
Den empiriska undersökningen visar vidare att när Cap Gemini Ernst & Young inte själv kan 
tillhandahålla vidareutbildning av ledning och anställda bedriver de samarbete med 
utbildningsföretaget LärData. Om inte heller LärData kan ge den önskvärda utbildningen 
vänder sig Cap Gemini Ernst & Young till andra utbildningsföretag. Vid vidareutbildning 
bedrivs dock inget samarbete med andra IT-företag. Inom företaget finns inga ekonomiska 
svårigheter när det gäller vidareutbildning av de anställda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

6 SLUTSATSER 
 
Företagen inom den informationsteknologiska branschen befinner sig i en komplex och 
dynamisk miljö. Det förefaller som att företag är mycket väl medvetna om detta, och 
kompetens och utbildning av de anställda är av stor vikt för deras konkurrenskraft. Om de inte 
satsade så mycket resurser på vidareutbildning som de gör, skulle deras vinst sjunka och de 
skulle inte överleva länge på marknaden. 
 
Båda företagen anställer personer med olika utbildningsbakgrund, endel har enbart akademisk 
utbildning medan andra har mer arbetslivserfarenhet. Det förefaller som att företag inom IT-
branschen har stort förtroende för de anställdas kompetens. De anställda ges stora möjligheter 
att påverka arbetssättet inom olika projekt, vilket tyder på att det inte är enbart ledningen som 
styr. Ett icke regelstyrt arbete torde leda till att de anställda känner sig mer motiverade och 
arbetsvilliga, jämfört med om de vore mer styrda av ledningen. Den högre arbetsviljan torde i 
sin tur leda till ökad produktivitet och därmed även ökad vinst för företaget.   
 
Med fallföretagen som bakgrund verkar det som att IT-företag är väl medvetna om 
kompetensutvecklingens betydelse. De satsar stora resurser på att utveckla de anställdas 
kompetens, detta för att inte tappa konkurrenskraft. Gemensamt för de undersökta företagen 
är att de använder sig av både intern och extern kompetensutveckling. Eftersom IT-företag 
befinner sig i en dynamisk miljö är det extra viktigt att de satsar på kontinuerlig 
kompetensutveckling. I vilken utsträckning kompetensutvecklingen slutligen sker beror dock 
av marknaden och vad som händer där. 
 
Efter de undersökningar som gjorts verkar det som att IT-företag satsar mycket på utbildning 
och kompetensutveckling av de anställda. Men på grund av att de befinner sig i en mycket 
föränderlig miljö är vidareutbildning en nödvändighet inom denna bransch. Om företagen inte 
satsar på kontinuerlig kompetensutveckling är det stor risk att de inte klarar konkurrensen och 
permitteringar kan bli aktuella. Slutligen kan en konkurs bli oundviklig.  
 
Det tycks förefalla som att IT-företag inte bedriver samarbete med andra företag i någon 
större utsträckning. Det görs endast i de fall när företaget inte har möjlighet att klara 
uppdraget ensam. Vid utbildning av de anställda sker inget samarbete alls med andra IT-
företag. En anledning till detta torde vara den stora konkurrensen på marknaden och att 
företagen vill behålla nyheter och kunskaper inom det egna företaget. Å andra sidan kan det 
tyckas märkligt att det inte sker mer samarbete vid utbildning av de anställda eftersom 
utbildningskostnaderna borde sjunka väsentligt. Det tycks inte finnas några ekonomiska 
hinder för kompetensutveckling. 
 
Utifrån undersökningen framkom således många intressanta resultat vad gäller kompetens och 
kompetensutveckling. Mellan de undersökta företagen förekommer stora likheter. 
Avslutningsvis kan sägas att båda företagen inser att de måste möta omgivningens krav och 
satsa stora resurser på kompetensutveckling av de anställda.    
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INTERVJUGUIDE 1 
 

1. Vad har Ni för arbetsuppgifter i företaget? 
 

2. Kan Ni berätta vad företaget har för målsättning? 
 

3. Vid nyanställningar, hur ser Ni på formell kompetens såsom högskoleutbildning, 
kurser, andra utbildningar? 

 
• Hur viktig är utbildning för Er? 
• Är utbildning avgörande vid anställning av individen? 

 
4. Vid nyanställningar, hur ser ni på kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet? 

 
• Hur värderar Ni arbetslivserfarenhet? 
• Är tidigare arbetslivserfarenhet avgörande vid anställning av individen? 

 
5. Erhåller de anställda på företaget intern respektive extern utbildning, i så fall i vilken 

form och omfattning? 
 
• Erhåller de anställda on-the-job-training? 
• Erhåller de anställda kurser och konferenser? 

 
6. Erhåller företagsledningen intern respektive extern utbildning, i så fall i vilken form 

och omfattning? 
 

• Erhåller företagsledningen kurser och konferenser? 
 

7. Samarbetar Ni med andra IT-företag när det gäller utbildning och utveckling av 
anställda och företagsledning? 
 
• I så fall, på vilket sätt samarbetar ni med andra företag? 
• Vad har samarbetet resulterat i? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INTERVJUGUIDE 2 
 

1. Har personalen arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens? 
 

2. Finns det inom företaget anställda som är överkvalificerade för sina arbetsuppgifter? 
 

3. Har personalen handlingsfrihet att själva planera och välja hur arbetet skall 
genomföras? 

 
4. Får personal feed-back? 

 
5. Finns någon strategi hur företaget skall bli mer konkurrenskraftig på både kort och 

lång sikt? 
 

6. Vilka faktorer i omgivningen styr vilken kompetensutveckling som skall ges? 
 

7. Vem fattar besluten vad gäller personalutbildning? 
 

8. Kombineras olika kompetenser i till exempel projektgrupper? 
 

9. I så fall, hur fungerar dessa? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




