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Abstract 
 
This thesis addresses how small firms can work with competence development. Focus lies on 
how competence development is being done by individuals, in a group or a team-based 
context.   
 
To gather appropriate data, a case study has been made by in dept interviews. The research 
object in this case study has been the rescue service in Luleå, since it’s commonly known that 
they work in teams. 
 
The data were categorized into three theoretical models. From this, conclusions were drawn 
about how knowledge transfer occurs, what kind of learning strategies were being used and 
what kind of competence development methods that were most common. 
 
The result of this case study reveals that the most common type of competence development 
methods are so called ‘Work-related continuous learning’ which can be summarized by 
activities such as: personal development meetings and career planning, work rotation, 
delegation, mentors for new employees, participation in networks, cooperation with extern 
expertise and occasional work in other companies. According to the employees, these kinds of 
competence development methods increased their competence most. The main part of the 
knowledge transfer in the firm was being done between individuals in the group, which is in 
line with current theory. The case study also showed that the most commonly used learning 
strategies were activating-application and reflection-application. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar hur små företag kan arbeta med kompetensutveckling. Fokus i 
arbetet ligger på hur kompetensutveckling av de anställda, som individer, sker i team- och 
gruppform.  
 
För att erhålla erforderlig data har en fallstudieundersökning genomförts med hjälp av 
djupintervjuer. Fallstudieobjektet i fråga har varit räddningstjänsten i Luleå, eftersom det är 
allmänt vedertaget att de arbetar i team.  
 
Metoder för kompetensutveckling kategoriseras efter tre teoretiska modeller. Därmed kan 
slutsatser dras om hur kunskapsöverföring sker, vilken inlärningsstrategi som används på 
företaget samt vilken sorts kompetensutvecklande åtgärder som används.  
 
Resultatet av denna fallstudie avslöjar att den vanligaste typen av 
kompetensutvecklingsåtgärder är metoder relaterade till lärande i arbetet vilket kan 
sammanfattas som dylika aktiviteter: personalutvecklingsmöten och karriärplanering, 
arbetsrotation, delegering och förordnanden, mentor för nya anställda, delaktighet i nätverk, 
samarbete med externa experter och tillfälligt arbete i andra företag 
Dessa åtgärder ansåg även de anställda bidrog mest till deras kompetensutveckling.  
Den största delen av kunskapsöverföringen skedde mellan individerna i gruppen, vilket ligger 
i linje med de teorier som finns sedan tidigare. Fallstudien visade också att de pedagogiska 
inlärningsstrategier som var vanligast förekommande var aktivering-tillämpning samt 
reflektion-tillämpning.  
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1 Problemområde  
Kompetens och kompetensutveckling har etablerat sig som två nyckelord för framgångsrikt 
företagande i dagens samhälle. Det ses som viktigt att satsa på personalen och dess personliga 
utveckling, både yrkesmässigt och privat. Ett numera vanligt sätt att organisera arbetet är att 
dela in de anställda i olika former av team/arbetsgrupper som tillsammans ska lösa en given 
uppgift. Fokus i detta arbete ligger på hur den individuella kompetensutvecklingen kan ske 
vid team/grupp-arbete. I fortsättningen av detta arbete kommer endast begreppet team att 
användas när vi avser till olika former av arbetsgrupper. 
 
1.1 Inledning 
Denna c-uppsats är utförd för att beskriva hur kompetensutveckling av individer kan ske i 
team. Arbetet utfördes i Luleå, Norrbotten under perioden 2004-03-15 till och med 2004-06-
02 som ett avslutande led i ekonomprogrammet, med inriktning mot organisation och 
management, vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
1.2 Bakgrund 
”Idag är rena kunskapsföretag som Ericsson och Astra de högst värderade företagen på 
Stockholmsbörsen medan det bara för 10 år sedan var företag som Volvo, Asea och SKF med 
betydande fysiska tillgångar och värden. Dagens värdering av våra stora företag baseras mer 
på företagens kompetens än deras fysiska tillgångar” (Hörte, 1995). 
 
Globalisering, ökat förändringstryck och konkurrens bidrar till att företag idag måste använda 
alla sina resurser på ett effektivt sätt för att överleva. För att ta tillvara de tillväxtmöjligheter 
den globala marknaden erbjuder krävs flexibilitet från företagets sida, något som i sin tur 
kräver kompetens. Den japanske arbetsforskaren Kazuo Koike fann för att med likvärdig 
utrustning framställa en och samma produkt var produktiviteten för japanska arbetare inte 
mindre än fyra gånger högre än för thailändska arbetare (Koike 1987, i Lundgren 1996). Det 
finns alltså goda skäl att rikta intresset mot den mänskliga arbetskraften. I en värld som 
alltmer karaktäriseras av förändring är det dessutom viktigt att de anställdas kunskap 
uppdateras och hålls ajour med det aktuella behovet. Ett tydligt exempel på detta är att EU 
1995 offentliggjorde en vitbok om ”det lärande samhället” där det bland annat framhålls att 
investeringar i det så kallade humankapitalet är den viktigaste faktorn för att höja Europas 
konkurrenskraft, framförallt gentemot USA och Japan, men på sikt även gentemot Kina 
(Axelsson, 1996). Han menar även att för enskilda verksamheter är personalens kompetens 
ofta avgörande för konkurrenskraft och överlevnad. Detta resonemang stödjer även Hörte 
(1995) som skriver att kompetens är en viktig faktor bakom företags förmåga att skapa 
konkurrenskraft och hög produktivitet.  
 
Idag talas det mycket om att arbeta i team. Detta är naturligtvis inget nytt i sig. Människor har 
i alla tider tillbringat och arbetat större delen av sina liv i grupper av olika slag (Hogedal, 
1995). Dessutom stödjer en växande del litteraturen antagandet att teamwork och 
teambeteende är nödvändiga för framgång både individuellt och i team (Hartenian, 2003). 
Enligt Hartenian är det även allt vanligare att organisationer skapar team och därigenom 
förbättrar processen för att öka deras konkurrensfördel. Team är fördelaktiga för företag då de 
ökar produktiviteten, förbättrar kreativiteten, minskar ledtider och förbättrar beslutsfattandet 
(ibid.). 
Oavsett om teamarbete verkligen leder till ovan nämnda fördelar eller ej, kvarstår det faktum 
att teamarbete blivit en allt vanligare arbetsform. 
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En förklaring som ges till den ökade användningen av team kan fås av Hadyn, Ingram & 
Desombre (1999) vilka menar att:  
  
”Inom alla arbetsområden, inte minst inom vårdsektorn, behöver människor utveckla sina 
förmågor att handskas med ökad komplexitet och ständiga utvecklingar. Teamarbete är ett 
holistiskt sätt att arbeta, där cheferna involverar arbetskraften i såväl problem- som 
implementeringslösningar ”(Ingram et al, 1999, s. 51 ). 
 
Ingram et al (1999) hävdar också att det finns bevis för att arbetsteam kan vara en effektiv 
arbetsform vid komplexa problem och att de i första hand används som en grundläggande 
strategi för ständiga förbättringar. Således föreslår de att team kan vara fördelaktiga både för  
organisationen och dess medlemmar. I många industrier har man i ökad utsträckning behövt 
arbeta tillsammans på grund av olika specialistområden och högre komplexitet på 
arbetsuppgifterna. Individer i organisationer har förutom att utveckla sin arbetskompetens i 
form av skicklighet på arbetsplatsen även ett mänskligt behov. Eftersom människor är sociala 
varelser, kan de uttrycka ekonomiska, status- eller vänskapsmässiga behov genom 
grupptillhörighet. Människor arbetar, leker och umgås i grupper samt uttrycker åsikter och 
attityder genom dessa, vilka har kraften att påverka attityder och värderingar. Grupper är 
därmed, en fundamental och stark kraft i det moderna samhället (ibid.). 
 
1.3 Problemdiskussion 
Ett viktigt inslag i allt företagande är ett mer eller mindre systematiskt lärande och 
förbättrande i syfte att skapa konkurrenskraft och resurshushållning. Uthållig 
konkurrensförmåga kan inte uppnås utan utveckling och förändring (Axelsson, 1996). 
 
Antilla (1997) menar att det är medarbetarnas kompetens, deras förmåga att lösa de uppgifter 
som de ställs inför, som är det intressanta och det som företaget betalar för eller borde betala 
för. Han hävdar även att de flesta medarbetare hellre vill bli sedda för sin kompetens och sitt 
bidrag till verksamheten än som personal och kostnadsmassa. 
 
Att kompetensutveckling är viktigt hävdar också Lundgren (1996) som betonar vikten av att 
inte bara satsa på kompetensutveckling av företagsledningen, chefernas eller ”ledarnas” 
utveckling. Istället anser han att det måste satsas på en kunskapsutveckling på bredden, då de 
nya organisationsformerna inte ger några utrymmen för att korrigera den enskildes misstag 
eller bristande kompetens. Eller som han uttrycker det, ”kedjan är inte starkare än sin 
svagaste länk”. 
 
Då förändringstrycket ökar i takt med ökad globalisering och en snabb teknologisk utveckling 
är det viktigt att besitta den kompetens och kunskap som för tillfället efterfrågas på 
marknaden. Persson, i Axelsson (1996) betonar att kompetens kan erodera, dvs. att kunskaper 
som är nyttiga eller bedöms bli nyttiga i en framtid, över tiden förlorar sin relevans. Det 
betyder att det är av intresse för såväl individen som organisationen att se till att individens 
kunskaper/egenskaper så långt som möjligt matchar organisationens behov. Ur detta dras 
slutsatsen att företag inte bara behöver kompetens för att möta de krav som ställs från dess 
omgivning; kunder, leverantörer, anställda osv. De måste även se till att hålla sig ajour med 
hur kraven förändras för att därigenom kunna anpassa och förnya sin kompetens. Detta sker 
genom olika former av lärande. 
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Backlund (2001) skriver att lärande i hög grad sker integrerat med det dagliga arbetet. Omvänt 
förutsätter arbetet i allt fler verksamheter ett inbyggt lärande och en mer eller mindre 
kontinuerlig utveckling av processer och produkter. Många forskare ser idag lärandet som en 
process där kunskap och kompetens bildas i och genom samverkan mellan människor inom 
ramen för det dagliga arbetet och den praktikgemenskap som man ingår i. Detta synsätt går 
hand i hand med lärandet av specifika kunskaper eller arbetssätt, och är svår att särskilja från 
utvecklingen av en yrkesidentitet. Med utgångspunkt från detta betonas även lärande på 
informella vägar, det som sker i vardagsliv eller på arbete. Detta lärande kan ske medvetet och 
avsiktligt planerat, exempelvis genom olika former av nätverk, projektaktiviteter, handledning 
och så vidare. Den största delen av det individuella lärandet sker dock spontant och för 
individen omedvetet, ofta som en sidoeffekt av andra aktiviteter. Vi lär också när vi inte har 
för avsikt att lära eller när vi inte är medveten om att vi lär. Detta innebär dock inte att det 
lärande som sker inom planerade utbildningssituationer, så kallade formellt lärande, skulle 
representera något radikalt annorlunda. Tvärtom har det visat sig att teoretiska kunskaper och 
annat som betonas i formella utbildningssammanhang är av stor betydelse även för det 
informella lärande.  
 
Enligt Backlunds resonemang ovan så lär alltså människor även genom interaktion med andra 
människor. Idag är det på många arbetsplatser vanligt att arbeta i team för att just öka 
kunskapsutbytet mellan de anställda och effektivisera arbetet. Hartenian (2003) menar att 
organisationer skapar team och därmed förbättrar konkurrensfördelarna. Fördelarna med team 
är att de förbättrar produktiviteten, ökar kreativiteten, reducerar svarstider samt förbättrar 
kvaliteten på beslutstagandet (ibid.).   
 
I teamets utformning ligger möjlighet till gemenskap, vilket innebär medel att ge och ta emot 
stöd. Det är två faktorer som är kopplade till individens särart och skapar medel för inlärning. 
När vi hjälper och lär varandra höjs självaktningen (Wirtberg, 1981).  
 
Fler fördelar med teamarbete betonar även Wirtberg (1981) som även menar att grupparbetets 
första aspekt på effektivitet är given: det är en definitiv fördel att kunna göra tio saker på en 
gång i stället för en i sänder. En andra aspekt är att det ibland inte är individen utan gruppen 
som behöver förändras. Då får folk chansen att lösa sina egna personliga problem tillsammans 
med andra och med utnyttjande av sina egna resurser. Sammanhållningsprocessen i en grupp 
är viktig och kan bli som ett gemensamt kulturprogram. Där kan sedan synergibegreppet 
komma fram, vilket innebär att de olika gruppmedlemmarnas starka sidor slås samman och 
blir tillgängliga för alla. Dessa synergieffekter kan ta sig uttryck inom såväl 
kunskapsöverföring som lärande.  
 
Katzenbach & Smith, i Axelsson (1996), säger: 
”Vi har lagt märke till att samma slag av team-dynamik som bidrar till effektivitet också 
stödjer lärande och beteendeförändringar, och det görs effektivare än vad som är fallet med 
större organisatoriska enheter eller individernas enskilda lärande” (Axelsson s 225). 
 
Det vanligt förekommande begreppet ”lärande organisationer” kan dock dölja det faktum att 
det i grunden är individer som lär sig. Begreppet ”tyst kunskap” (Polanyi, 1962) betonar det 
personliga i kunskapsbildningen, vilket naturligtvis inte betyder att denna process sker isolerat 
från interaktioner med andra människor. Hur sedan denna enskilt uppbyggda kunskap sprids i 
organisationen och ingår i företagets ”kunskapsmängd” beror i sin tur på hur förutsättningar 
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för kunskapsbildning och kunskapsspridning ser ut och vilken motivation enskilda personer 
har av att både ta till sig och sprida kunskap inom organisationen (Lundgren, 1996). 
 
Ur ovanstående diskussion har det framkommit att det i grunden är individen som lär sig i en 
organisation, men att den närliggande miljön, och utbyte av kunskap med andra individer är 
en förutsättning för effektivt lärande och kompetensutveckling. Därmed är de verktyg som 
används för att få till stånd kompetensutveckling utav individen i ett team en viktig del i en 
organisations arbete. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur kompetensutveckling sker vid teamarbeten. 
 
1.5 Forskningsfrågor  

- Hur sker kompetensutveckling av team?    
- Hur sker individers kompetensutveckling i team? 
  

1.6 Begrepp och definitioner 
Rapporten innehåller begrepp och definitioner som i många fall kan lämna frågetecken hos 
läsaren. I detta kapitel diskuteras begreppen samt vilken betydelse begreppen har i rapporten, 
detta i syfte att räta ut frågetecknen till utropstecken för läsarna och visa vilka definitioner vi 
valt att arbeta efter. 

• Team - ”En samling människor som har ett gemensamt mål och som måste samarbeta 
för att uppnå det” (Hogedal 1995). 

• Definitionen av team ovan har många likheter med en definition av en organisation. I 
själva verket kan en organisation betraktas som en stor arbetsgrupp. Båda består av 
individer som arbetar mot samma mål och interagerar med varandra och dess 
omgivning. I detta arbete har teorier kring organisatoriskt lärande därför använts, då vi 
anser att dessa är gällande även för team och teamlärande.  

• Kompetens - Kompetens är individens förmåga att lösa uppgifter och möta yttre krav 
på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till den aktuella situationen (Hörte 1995), det 
organisationsrelaterade perspektiv som finns i detta arbete leder dock till att individens 
kompetens bör relateras till arbete, dvs kompetens i förhållande till en viss yrkesroll 
eller arbetsuppgift. Därmed blir den definition av kompetens som används i detta 
arbete ”Förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss situation i en viss 
verksamhet” (SOU 1991:56, s 52) 

• Kompetensutveckling - ”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som 
används för att höja en medarbetares, en grupps eller ett företags kompetens inom ett 
visst område. Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller 
företaget bättre använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom tex. 
utbildning men också genom en rad andra åtgärder” (Docherty i Andersson, 2000) 

• Individkompetens – ”Individkompetens är en människas förmåga att rationellt lösa 
uppgifter och möta yttre krav i en specifik (aktuell eller framtida) situation. 
Kompetensen är en kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation” 
(Docherty i Andersson, 1996). 

• Grupp - ”En grupp kan egentligen vara vilken samling människor som helst, tex. 
biljettkön till en match eller passagerarna på en buss” (Hogedal 1995) 

• Lärande - ”Lärande är en organisms anpassning av sitt beteende eller responser till 
förhållanden eller stimuli i sin omgivning baserat på erfarenheter. Till skillnad från 
”ihågkomst” behöver lärande inte ske medvetet. Det behöver inte heller vara 



 
Avdelningen för Industriell ekonomi 

 

 5  
  

funktionellt för organismen, dvs. organismen kan lära sig beteenden som är antingen 
skadliga för organismen eller förhindrar dess senare positiva utveckling (Hörte 1995). 

 
1.7 Avgränsningar 
I detta arbete kommer det utgås ifrån att den utveckling av kunskap/färdigheter som är av 
intresse också skall innebära en utveckling av individkompetensen.  Denna begränsning är 
nödvändig för att göra det möjligt att fokusera studien på något som blir hanterbart.  
 
Det ämne som behandlas är kompetensutveckling, intressant vore också att undersöka 
kompetensplanering och kompetensförsörjning, men det ligger inte inom ramen för en C-
uppsats att behandla alla dessa närliggande områden.  
 
Teorin gör skillnad på begreppen grupp och team, och hävdar att det vid team förekommer en 
synergieffekt mellan individerna. Det vill säga, ett mervärde skapas vid interaktion mellan 
individerna i teamet. I en grupp däremot saknas denna synergieffekt. Denna synergieffekt är 
dock svår att mäta och därför har ingen betydelseskillnad mellan team och arbetsgrupp gjorts i 
detta arbete.  
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2 Teorier 
 
2.1 Team 
För att förstå varför vi har valt att inrikta oss mot team kommer först en beskrivning av några 
av de olika sorters team som finns, följt av en förklaring på hur dessa fungerar. Enligt Robbins 
(1997) finns tre stycken former av team, problemlösande, självstyrande och tvärfunktionella 
som verkar i olika sammanhang.  
 
Problemlösande team (problem-solving)  
För cirka femton år sedan började team enligt Robbins (1997) bli populära i företag och 
organisationer runt om i världen och de flesta var utformade på ungefär samma sätt. Personal 
träffades några timmar i veckan för att diskutera hur de kunde förbättra kvaliteten, 
effektiviteten och arbetsmiljön. Dessa team kallades för problemlösande team. 
 
Självstyrande team (self-managed)  
Problemlösande team var en väg i riktning mot att effektivisera arbetet, dock ansågs det att 
teammedlemmarna hade för lite att säga till om då det gällde arbetsrelaterade beslut och 
processer. Detta ledde till att det började experimenteras med team som inte bara löste 
problem, utan även implementerade lösningar och tog fullt ansvar för resultatet. Självstyrande 
team består oftast av tio till femton personer som tagit över ansvaret från handledarna. Teamet 
ansvarar för arbetstakten, tilldelning av arbetsuppgifter, väljer vilka som ska ingå i teamet och 
utvärderar slutligen det utförda arbetet. Hur pass effektiva dessa team är råder det delade 
meningar om. I affärstidskrifter kan man läsa om kända företag som nått stor framgång med 
hjälp av självstyrande team. Det har rapporterats att arbetsmotivationen hos de anställda har 
ökat betydligt, men även frånvarotimmarna (Robbins, 1997). 
 
Tvärfunktionella team (Cross-functional) 
Tvärfunktionella team består av anställda från ungefär samma hierarkiska nivå, men från olika 
arbetsområden inom företaget. Det är ett effektivt sätt att arbeta som tillåter personer från 
olika avdelningar inom en organisation att utbyta information, utveckla idéer, lösa problem 
och koordinera komplexa projekt. Utvecklingen av teamen är ofta tidskrävande eftersom man 
i början måste lära sig att arbeta inom många olika och komplexa områden. Det tar tid att 
skapa förtroende och laganda eftersom de flesta har olika bakgrund, erfarenheter och 
perspektiv på hur arbetet ska utföras (Robbins, 1997).  
 
2.2 Lärande i team 
I skolan såväl som på arbetsplatserna numera, indelas människor i grupper för att tillsammans 
lösa uppgifter och problem som även ska bidra till deras eget lärande. Vid lärande i team kan 
enligt Axelsson (1996) i princip två typer av teamlärande urskiljas: 

a) Ett kontinuerligt eller adaptivt. Denna adaptiva typ av lärande kan tex. bygga på 
uppföljning (feed-back, kundnöjdhetsindex, etc.), avstämning och anpassning till nya 
situationer.  

b) Ett generativt. Detta generativa teamlärande bygger på en annan typ av dialog eller 
”diskussion” (”discussion”, Bohm 1965). Detta är den typ av dialog som inte primärt 
syftar till att generera mer kunskap volymmässigt, utan mer att skapa ”mentala kartor”, 
en kvalitativ ny förståelse, som vägleder och skapar vårt medvetande och beteende. 

 
En förutsättning för ett effektivt lärande i team är att kunskap överförs mellan individer i 
gruppen och mellan gruppen och dess omgivning. Denna process av kunskapsöverföring har 
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ingående beskrivits av Sveiby (2001). Strategiformulering bör enligt Sveiby utgå från 
mänsklig kompetens, där människor interagerar med varandra och sin omgivning. Människor 
kan i en organisation använda sig av sin kompetens för att skapa värde i två riktningar: externt 
och internt. Den externa strukturen består av relationer mellan företagets externa intressenter 
och därmed företags image. Företagsimage och relationer kan vara bra eller dåliga och 
förändras över tid. Den interna strukturen består av patent, koncept, modeller samt data och 
administrationssystem. Denna struktur är delvis oberoende av individer och delar av den 
kvarstår även om en stor del av de anställda försvinner. De externa och interna strukturerna är 
således viktiga plattformer i en organisation. De individuella tillgångarna består av den 
kompetensen som finns inom företaget och dess olika avdelningar. Integration mellan 
människor inom en organisation som har olika roller och relationer till varandra skapar både 
immateriella och materiella värden. Immateriella värden som inkommer i ett 
värderingsnätverk växer för varje överföring som sker eftersom kunskapen inte lämnar 
givaren. Ur organisationssynpunkt blir således kunskapen dubblerad, delad kunskap är 
dubblerad kunskap.    
 
Det finns enligt Sveiby (2001) nio olika sätt att överföra kunskap, för att skapa värde i en 
organisation. De nio olika strukturerna som kunskap kan överföras mellan är individens 
kompetens till och från interna och externa strukturer. Dessa finns i de flesta organisationer 
men tar sig olika uttryck. Den interna strukturen består av det ramverk av regler, mallar, 
processer och system som finns i en organisation. Med den externa strukturen menas 
företagets nära omvärld, det vill säga kunder, leverantörer och andra externa intressenter. 
Individens kompetens har tidigare definierats i detta arbete.  
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De olika sätten att överföra kunskap är:  
 
(1) mellan individer;  
(2) från individer till den externa 
strukturen;  
(3) från den externa strukturen till 
individer;  
(4) från individers kompetens till den 
interna strukturen;  
(5) från den interna strukturen till den 
individuella kompetensen;  
(6) inom den externa strukturen;  
(7) från den externa till den interna 
strukturen;  
(8) från den interna till den externa 
strukturen; och  
(9) inom den interna strukturen.  
 
 
    Figur 1, från Sveiby (2001) 
 
 
2.3 Individuellt lärande 
Vid lärande i team är det i slutändan individer som lär. Därför är det viktigt att belysa hur 
individer kan ta till sig kunskap och ny information (Polanyi 1962, i Lundgren 1996).  
Axelsson (1996) menar att lärandet kan, när man ser till hur den enskilda individens 
kompetens kan höjas, i huvudsak ske i två typer av situationer: 
1. Genom lärande i formella utbildningssituationer, ibland externa sådana, t ex hos en 
kursorganisatör, ibland interna. 
2. Genom lärande i det praktiska yrkeslivet, dvs. lärande i form av successiv förändring av 
arbetsuppgifterna, lärande av och genom andra medarbetare inom eller utanför företaget 
och/eller i andra sammanhang. Exempel på andra sammanhang kan t ex vara besök eller 
praktik på andra enheter än den egna, erfarenhetsutbytesgrupper (nätverk) av olika slag med 
mera. Ett samlingsbegrepp för allt detta är ”on-the-job-training” (ibid.). 
 
Enligt Axelsson (1996) har Argyris & Schön utvecklat ett synsätt avseende individers lärande 
i arbetet. En viktig form av lärande utgör individernas direkta anpassningar till gällande 
normer och rutiner. Detta är en form av lärande som kallas ”single-loop learning”. Det är en 
form av oreflekterad anpassning till avvikelser, ett ”systembevarande” lärande, ett lärande 
inom givna ramar. Det innebär inget ifrågasättande av de mentala modeller som ligger bakom 
de rutiner och processer som tillämpas. Det medför med andra ord ingen förändring av ”det 
organiserade systemet” som svar på eventuella förändringar. Denna typ av lärande 
förekommer i alla organisationer.  
Enligt Axelsson (1996) introducerar Argyris & Schön också begreppet ”double-loop-
learning”. Det är ett ”systemförändrande” lärande, ett nylärande som går utöver ramarna. Det 
innebär att också i en djupare mening tolka och reflektera över förändring och som en 
konsekvens utarbeta mer ändamålsenliga procedurer. Processen beskrivs och förändringen 
sätts in i ett sammanhang, varefter processen, rutinen, kan utvecklas. Det är en fråga om att se 
över och omdefiniera det aktuella sammanhanget.  
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2.4 Individuellt kontra organisatoriskt lärande  
Tidigare har individuellt lärande såväl som lärande i team belysts, men även skillnaderna och 
likheterna mellan de olika processerna är viktiga att belysa. 
Det finns enligt Axelsson (1996) såväl likheter som skillnader mellan individers och 
organisationers lärande. Likheterna innebär bland annat att individen behöver uppleva ett 
behov av (intresse för) ny information, utrymme för reflektion, möjligheter att dra slutsatser 
och pröva sina nya insikter. I organisationens lärande ingår motsvarande komponenter. 
Skillnaderna är bland annat att en individs lärande inte nödvändigtvis medför ett lärande för 
organisationen och att ett organisatoriskt lärande inte nödvändigtvis medför ett lärande för 
någon enskild individ. Organisatorisk av- och inlärning är ofta i hög grad en fråga om 
förändrad organisatorisk struktur. Samtidigt är det så att individerna lär sig i organisatoriska 
sammanhang (Axelsson, 1996).  
 
2.5 Kompetenshöjning 
Det finns olika sätt att höja kompetens, på såväl individ- som organisationsnivå. Enligt 
Axelsson (1996) finns tre olika former för kompetensutveckling på företagsnivå.  
De olika formerna av åtgärder för kompetensutveckling är: 
1. Rekrytering, befordran och personalrörlighet. Det vill säga den typ av personal och 
kunskaper som anskaffas och hur den utnyttjas i ett organisatoriskt sammanhang. 
2. Formellt lärande i form av kurser och examina och icke-formellt i form av bl a 
kvalitetscirklar, projektutbildning och olika former av instruktion och övning i samband med 
arbetets utförande, ”on the job-training”. 
3. Olika former av verksamhets- och organisationsförändringar, t ex arbetsberikning, 
arbetsutvidgning, självstyrande grupper, med syfte att utveckla företagskompetensen. Det sker 
genom att utnyttjandet av individkompetensen underlättas och att den utvecklas genom ett, i 
detta fall, informellt lärande i det dagliga arbetet. 
 
Individens kompetens kan i sin tur sorteras in i tre huvudgrupper. Dessa tre huvudgrupper är: 
1. Kunskaper av olika slag, dvs. att ”veta” och ”förstå” 
2. Färdigheter av olika slag, dvs. att ”kunna” utföra aktiviteter och arbetsuppgifter 
3. Vilja, lust att använda och utveckla sina kunskaper och färdigheter, dvs. att ”vilja” och 
”våga” (ibid.). 
 
-”Kompetensutvecklingen kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa består av de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att företaget har rätt mängd av kompetens inom det 
prioriterade området. Den kvalitativa består av att skapa eller utveckla de förutsättningar 
som krävs för att målgruppen ska kunna lösa sina uppgifter på önskat sätt” (Antilla, 1997 s 
18). 
 
För att utveckla och bibehålla kompetens kvantitativt kan till exempel följande åtgärder 
genomföras:  
1. Styra rekryteringen så att nya medarbetare kompletterar organisationen inom prioriterade 
kompetensområden.  
2. Flytta medarbetare för att bättre kunna tillgodose företagets prioriterade 
kompetensområden och eller behov 
3. Använda belöningssystem och lönesättning för att behålla eller styra kompetens till 
prioriterade kompetensområden inom företaget (ibid.). 
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Enligt Antilla (1997) finns det i princip två olika vägar för att utveckla och bibehålla 
kompetens kvalitativt. Den ena vägen är att utveckla förutsättningarna inom målgruppen, den 
andra att utveckla de ”externa” förutsättningarna för målgruppen. 
 
1) Förutsättningar inom målgruppen kan utvecklas till exempel genom att  
a) höja målgruppens kunskaper 
b) påverka målgruppens attityder och motivation 
c) öka målgruppens erfarenheter genom arbetsbyten, praktik m m 
d) höja målgruppens formella kompetens/behörighet 
 
2) De externa förutsättningarna för målgruppen kan utvecklas till exempel genom att 
a) ge målgruppen tillgång till bättre information för de uppgifter de ska lösa 
b) ge målgruppen ett bättre teknikstöd för de uppgifter de ska lösa 
c) hjälpa målgruppen att skapa ett ändamålsenligt kontaktnät/nätverk 
d) utveckla målgruppens ledare och/eller skapa ett bättre arbetsklimat (ibid.). 
 
Antilla (1997) delar in begreppet kompetens i formell och funktionell kompetens. Formell 
kompetens kan ses som behörighet, en examen eller annat bevis på genomförd och eller 
godkänd utbildning, exempelvis ett körkort. Kompetens av detta slag utvecklas stegvis. 
Funktionell kompetens å andra sidan beskrivs som informell skicklighet, eller förmågan att 
lösa en uppgift eller ett problem. Den funktionella kompetensen utvecklas gradvis. 
 
Ett intressant sätt att diskutera och sortera olika sätt att genom utbildning lära in nya 
kunskaper, färdigheter och värderingar görs av Ulrich & Cole i Axelsson (1996 s 49) som 
lyfter fram fyra så kallade pedagogiska strategier enligt figur 2. 
 

 
Figur 2,  från Axelsson (1996) 
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De pedagogiska utbildningsfilosofierna blir med denna indelningsgrund a: aktivering-
tillämpning, b) reflektion-tillämpning, c) aktivering-teoriserande, d) reflektion-teoriserande. 
Vi kan med stöd av detta resonemang hävda att utveckling av individkompetens i företaget 
genom utbildningsvalet inte endast är ett val mellan internt och externt. Det är också ett val av 
metodik i utbildningen och det kan i sin tur i hög grad vara avhängigt av vilken typ av 
kunskapsutveckling som eftersträvas. Konkret lärande och abstrakt konceptualisering står som 
direkta motpoler till varandra i den vertikala processen. Aktivt experimenterande och 
reftlektivt observation är motpoler i den horisontella dimensionen. Det senare avser sättet att 
tillgodogöra sig kunskapen i fråga (Axelsson, 1996).                                                                                           
 
Ylinenpää (1997) kategoriserar in lärande i tre delar: FIL metoder (faciliate individual 
learning), DOL metoder (occasional learning) och WRCL metoder (work-related continous 
learning).  
 
FIL-metoder är orienterade mot klara kunskaper med att veta vad/varför och karakteriseras av 
låg grad av engagemang från ledningen och låg grad av utvärdering och uppföljning. FIL-
metoder kan vara facklitteratur som används under arbetstid, facklitteratur som används efter 
arbetstid, fackmässor, utställning samt samlandet av information från Internet eller andra IT-
källor (ibid.). 
 
DOL-metoder är också orienterade mot klara kunskaper men är åtskilda från FIL-metoderna 
av en något högre grad av ledningsengagemang och högre grad av utvärdering av uppföljning.  
Några DOL- metoder som Ylinenpää (1997) beskriver är interna kurser, externa kurser, 
studiebesök hos andra företag utanför företagsorten, och lokala studiebesök.  
 
WRCL-metoder är orienterade mot att veta hur samt mer tyst (tacit) kunskap och skicklighet. 
Dessa metoder är även karaktäriserade av en hög grad av ledningsengagemang samt en hög 
grad av utvärdering och engagemang. Till denna grupp tillhör ett flertal metoder som är 
karaktäriserade av på-jobbet-träning. Dessa metoder innefattar regelbundna möten med 
anställda inklusive delar av utbildning, projektarbete, personalutvecklingsmöten och 
karriärplaneringar, arbetsrotation, delegering och förordnande, mentorskap för nya anställda, 
delaktighet i nätverk, samarbete med externa experter och tillfälligt arbete i andra företag 
(ibid.). 
 
Ylinenpää (1997) hävdar att FIL- och DOL-metoder till stor del är riktade mot att utveckla 
explicit och ofta generell kunskap. WRCL-metoder, däremot, syftar till att anpassa denna 
kunskap till den speciella omgivning som företagen verkar inom. 
 
Ylinenpääs (1997) forskning fann att småföretag tenderar att ägna mer tid till work-related 
continuous learning än distibuting occasional learning. Vidare menar han att högpresterande 
företag använder sig av WRCL metoder i en högre utsträckning än icke högpresterande 
företag. 
 
2.6 Organisatoriskt lärande  
En teori som beskriver hur lärande sker är Lewins modell, ur Axelsson (1996), av 
lärandecykeln som visas nedan, se figur 3. Denna teori beskriver hur individer cykliskt går 
igenom olika stadier och därmed uppnår ett kontinuerligt lärande genom erfarenhet. Individen 
agerar, iakttar resultatet av sina handlingar, drar slutsatser och när hon ställs inför en ny 
situation provar hon dessa slutsatser vilket leder till ett nytt agerande, och så vidare. 
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Figur 3, Lewins  lärandecykeln, från Axelsson (1996) 
 
 
Dock säger denna teori inget om hur organisationer lär. Enligt Kim (1993) har March och 
Olsen utarbetat en modell som beskriver det organisatoriska lärandet, med utgångspunkt i 
individen och dennes agerande. Deras modell beskriver hur lärande sker i organisationer som 
en följd av individens kunskap och handlingar. Dessutom identifieras fyra möjliga gap, 
bristande eller obefintliga kopplingar mellan modellens delar, som kan uppstå vid 
organisatoriskt lärande. 
 
 

 
Figur 4 – March och Olsen ur Kim (1993) 
 
Denna modell bygger på att individers handlingar är baserade på individuella antaganden och 
uppfattningar. Dessa handlingar leder i sin tur till en handling på organisationsnivå, vilket 
producerar någon form av respons från omgivningen. Cykeln är fullbordad då denna respons 
från omgivningen i sin tur påverkar individens uppfattning och antaganden. 
Modellen ovan tar också hänsyn till att denna inlärningscykel kan vara ofullbordad, det vill 
säga ett dysfunktionellt lärande sker, i de fall då kopplingarna mellan de olika ”rutorna” är 

Individual 
action 

Organzational 
action 

Individual 
beliefs 

Environmental 
response 
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svag eller sakas. De fyra fallen som identifieras av March och Olsen är; Role-constrained 
learning, audience learning, superstitious learning och learning under ambiguity. 
 
Role-constrained learning kan ske då det individuella lärandet inte påverkar det individuella 
handlandet, på grund av begränsningar av individens roll i organisationen. Audience learning 
sker utifall individens handlande är svårt att särskilja i förhållande till organisationens 
agerande. Superstitious learning uppstår då omgivningens reaktion ej är direkt kopplad till 
organisationens agerande. Om det inte är tydligt vilket beteende som leder fram till 
omgivningens respons hävdar Kim (1993) att Ambiguous learning uppstår. 
Med utgångspunkt ur denna modell är det således klart att individen är grunden för det 
organisatoriska lärandet, men att organisationens agerande och omgivningens respons på detta 
i sin tur påverkar individen och organisationens lärande. Detta överensstämmer bra med 
(Polanyi 1962, i Lundgren 1996) som hävdade att det i grunden är individer som lär sig i en 
organisation.  
   
2.7 Sammanfattning av teoriavsnittet 
Det finns många olika teorier som behandlar lärande, både på en individuell och på en 
organisatorisk nivå. Vi har valt att inrikta oss på självstyrande team vilket Robbins (1997) 
beskriver som ett team som oftast består av tio till femton personer vilka tagit över ansvaret 
från handledaren. I vår fallstudie ansvarar teamet för arbetstakten, de fördelar 
arbetsuppgifterna själva samt utvärderar arbetet kontinuerligt. Enligt Robbins leder denna 
arbetsform dessutom till ökad arbetsmotivation hos de anställda. Katchenbach & Smith, i 
Axelsson (1996) hävdar vidare att team-dynamik stödjer lärande och beteendeförändringar 
mer effektivt än vad som är fallet med individers lärande. En faktor som bidrar till detta är att 
kunskap överförs mellan individer i gruppen. Denna process, kunskapsöverföring, har 
diskuterats av Sveiby (2001) som även konstruerat en modell som beskriver 
kunskapsöverföring mellan hur människor interagerar med varandra och sin omgivning. I 
detta arbete har Sveibys teori om kunskapsöverföring använts, dock har den förenklats i syfte 
att göra den mindre komplex och mer lätthanterlig. Den modell vi valt att applicera på vårt 
arbete beskriver kunskapsöverföringen mellan individer, mellan den interna strukturen och 
den individuella kompetensen samt mellan den individuella kompetensen och den interna 
strukturen. Se figur 5.  
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Figur 5, redigerad version av figur 1 
Denna, av oss, omarbetade modell beskriver det samband mellan kunskapsöverföring som vi 
vill studera ur Sveibys ursprungliga modell, se figur 1. 
 
Ulrich & Cole, i Axelsson (1996) lyfter fram fyra så kallade pedagogiska strategier för 
utbildning, se figur 2. Grunden för indelningen av dessa grupper bestäms utifrån graden av 
tillämpning-abstraktion samt experimenterande-reflektion. Utifrån denna modell ska våra 
erhållna svar delas in, för att se vilken/vilka pedagogiska strategier som används för att stödja 
utbildningen på den analyserade enheten. 
Slutligen har vi tagit med Ylinenpääs (1997) kategoriserande av lärande i tre delar. Även här 
har vi valt att omarbeta denna kategorisering och endast använda oss av DOL- och WRCL-
metoder (occasional learning samt work-related continous learning). Detta gjordes på grund 
av att detta arbete behandlar individuell kompetensutveckling i grupp. Då den första gruppen, 
FIL-metoderna, endast inriktar sig på metoder för individuell kompetensutveckling uteslöts 
den ur modellen. Exempel på DOL metoder är interna och externa kurser, studiebesök osv och 
WRCL- metoder är mer sammankopplat till vad som individen kan lära sig på jobbet. 
Utbildningar, projektarbete och personalutvecklingsmöten är exempel på WRCL-metoder.   
 
Enligt Axelsson (1996) menar Argyris & Schön att det finns två former av lärande för 
individer. Den ena formen utgörs av individernas direkta anpassningar till gällande normer 
och rutiner, ett så kallat ”single-loop-learning”. Denna typ av lärande förekommer i alla 
organisationer.  
Den andra formen av lärande är ”double-loop-learning”. Detta är ett ”systemförändrande” 
som innebär att också i en djupare mening tolka och reflektera över förändring och som en 
konsekvens utarbeta mer ändamålsenliga procedurer.  
 
 
 



 
Avdelningen för Industriell ekonomi 

 

 15  
  

3 Metoder 
Metodavsnittet har till uppgift att ge läsaren en inblick i de valda metoderna. Detta avsnitt ska 
även ta ställning till om metodvalet är passande. Det ska vara möjligt för andra att upprepa 
undersökningen och därmed komma fram till liknande resultat. Här kommer vi att visa de 
forsknings- och undersökningansatser som vi anser vara relevant för vårt syfte och avsluta 
med att presentera vår metod för datainsamling. Vi kommer också att presentera vårt 
fallstudieval och hur vi har genomfört litteraturstudien.  
 
3.1 Forskningsansats 
Ett arbete kan bestå av en deduktiv eller en induktiv ansats. Valet beror på om författaren 
utgår från befintliga teorier och modeller (deduktiv ansats), eller om utgångspunkten är 
verkligheten (induktiv ansats). I vår uppsats har vi valt en deduktiv ansats, på grund av att vi 
har utgått ifrån redan skriven teori. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren först 
behandlar skriven teori, för att sedan gå ut i verkligheten och samla in nya data. Därefter går 
forskaren tillbaka in i teorin för att jämföra teori med empiri. Det är på detta sätt vi har 
genomfört vår studie (Eriksson & Wiedersheim, 1998). 
 
3.2 Datainsamlingsmetod                                                                                                                                    
I detta forskningsarbete har redan etablerad teori studerats för att skapa en lämplig utformning 
av forskningsfrågorna och datainsamlingen. Detta gjordes genom att ta del av litteratur inom 
områdena lärande, kompetensutveckling och teamarbete, vilket resulterade i en teoretisk 
referensram, se sida 13-14. Fakta som insamlats till uppsatsen är litteratur inom ovanstående 
områden, artiklar samt information från Internet. Sökningen på Internet gjordes vid Luleå 
tekniska universitet via databaserna Libris, Emerald samt Ebsco. Sökord som användes enskilt 
och i kombination med varandra var; team, competence, learning, development, knowledge, 
transfer, skills, och individual, samt deras svenska motsvarigheter. 
 
”Descriptive research designs refer to a set of methods and procedures that describe 
marketing variables. Descriptive studies portray these variables by answering who, what, 
why, and how questions” (Bush & Burns, 2000).  
 
Den beskrivande forskningsdesignen lämpar sig bra i detta fall då det är frågan, vad, som ska 
besvaras. Utöver en beskrivande forskningsdesign har även en förklarande design använts. 
Detta är en ostrukturerad, informell undersökning som genomförs för att få 
bakgrundsinformation till det generella problemområdet (Bush & Burns, 2000). Alternativet 
hade varit att använda sig av en orsaksbaserad forskningsdesign, vilken försöker finna 
förklaringar till olika fenomen (ibid.). 
 
Den data som samlats in till detta arbete är primärdata, det vill säga data som är insamlat 
specifikt för att besvara de givna forskningsfrågorna. Förmodligen hade även sekundärdata 
kunnat användas, men det bedömdes vara en fördel att själv få utföra datainsamlingen och 
därmed kunna tränga djupare in i vissa frågor om så skulle behövas. 
 
I detta arbete valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod främst för att vissa av begreppen i 
arbetet, till exempel kompetens och lärande, skapar en viss abstraktion. Därmed är 
kvantitativa metoder, som enkätundersökningar, en mindre lämplig metod för att få ett 
faktaunderlag till att kunna besvara forskningsfrågorna. Dessutom ställdes frågan ”hur” i 
forskningsproblemet, vilket enligt Yin (1990) inte kan besvaras på ett tillfredsställande sätt 
med användandet av en kvantitativ metodik. 
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När beslutet om att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod tagits valdes djupintervjuer 
som metod för att samla in den erforderliga information som krävdes. Bush & Burns (2000, s. 
122) definierar djupintervjuer som ”a set of probing questions posed one-on-one to a subject”.  
 
Fördelen med en personlig, kvalitativ intervju jämfört med en kvantitativ, exempelvis en 
enkätundersökning, är att respondenten inte begränsas i sina svarsalternativ samt att 
intervjuaren kan ställa mer djupgående frågor och be om förklaringar om något skulle vara 
oklart (ibid.). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjumall (se bilaga ett och två) 
vilka användes som stöd för intervjuaren.  
 
3.3 Undersökningsansats 
Det finns enligt Yin (1990) fem olika forskningsstrategier som forskaren kan använda sig av. 
Dessa är experiment, survey, arkivmaterial, historia samt fallstudier. Varje strategi har sina 
för- och nackdelar och kan användas för alla tre undersökningssyften, det vill säga explorativt, 
beskrivande eller förklarande syfte. Vad som skiljer de olika strategierna från varandra är tre 
förutsättningar. Dessa tre förutsättningar består av 1) form av forskningsfråga som ställs 2) 
den utsträckning av kontroll som forskaren har över rådande beteenden samt 3) nivån av 
fokusering på nutida händelser i jämförelse med historiska händelser (Yin, 1990). 
 
Fallstudien ger en större möjlighet att gå på djupet och undersöka komplexiteten i en given 
situation. Den kan ta itu med fallet i dess helhet och således ha en viss möjlighet att kunna 
upptäcka hur de många olika delarna påverkar varandra. Fallstudier tenderar snarare vara 
”holistiska” än att ägna sig åt ”enskilda faktorer”, och fallstudiens verkliga värde ligger i att 
förklara varför vissa resultat kan uppnås mer än att bara ta reda på vilka resultat det är 
(Denscombe, 2000). 
 
Fallstudiens starka sidor är att den tillåter forskaren att använda en rad olika källor, en rad 
olika data och typer av forskningsmetoder i undersökningen. Den inte bara tillåter detta utan 
inbjuder och uppmuntrar faktiskt forskaren att utnyttja olika lämpliga metoder och källor för 
att undersöka de relationer och processer som man finner intressanta.  
Enligt Yin (1990) är fallstudier speciellt lämpliga att använda då frågorna ”hur” eller ”varför” 
ställs om ett nutida fenomen. 
 
Denscombe (2000) menar att det har blivit mycket vanligt att använda fallstudier inom 
samhällsforskningen, i synnerhet vid småskaliga undersökningar. Yin (1990) ger exempel på 
sammanhang där fallstudier används. Några av dessa finns inom politisk vetenskap, offentlig 
administration samt inom organisatoriska studier och ledarskapsstudier. 
 
Vilken typ av frågor forskaren ställer, vilken grad av kontroll han har över situationen och hur 
han tänker sig att slutresultatet ska bli, är viktiga faktorer att ta hänsyn till. En fallstudie är 
alltså en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett program, händelse en 
institution eller en grupp. Det speciella fokus fallstudier kan ha, gör att denna metod är 
särskilt lämpad för praktiska problemfrågor, situationer eller svårigheter som uppstår i 
vardagen (Merriam, 1994).   
 
Slutprodukten i en fallstudie är deskriptiv, det innebär att beskrivningen av den företeelse man 
studerat är omfattande och ”tät”. Med tät menas att en fullständig och bokstavlig beskrivning 
av den händelse eller enhet som studerats erhålles. En fallstudie kan skapa nya innebörder, 
vidga läsarens erfarenheter eller bekräfta det man redan visste eller trodde sig veta (ibid.).  
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Tillvägagångssättet vid fallstudier är raka motsatsen till det som används vid masstudier. 
Logiken bakom att koncentrera ansträngningen på ett fall i stället för många är att man genom 
att studera det enskilda fallet kan skaffa sig insikter som kan få vidare konsekvenser som man 
inte skulle få genom surveyundersökningar. Målsättningen är att belysa det generella genom 
att titta på det enskilda. Vad fallstudien kan göra är att studera saker i detalj, vilket 
surveyundersökningar vanligtvis inte klarar av. När en forskare fattar det strategiska beslutet 
att ägna all sin energi åt att studera en enda undersökningsenhet finns det givetvis större 
möjligheter att upptäcka saker som möjligen inte skulle bli synliga vid en mer ytlig 
undersökning (Denscombe, 2000). 
 
Arbetet inleddes med att studera litteratur inom kompetensutveckling samt metoder för 
lärande, för att erhålla en grundläggande kunskapsnivå att bygga vidare på. Utöver detta har 
diskussioner förts med vår handledare Håkan Ylinenpää, vilket har bidragit till att skapa en 
klarare definition av problemet. Med hjälp av den informationen som erhållits och de 
relevanta teorier som behandlats i referensramen skapades sedan en modell för att lösa 
forskningsproblemen. 
 
3.4 Utvärdering av fakta 
Trovärdigheten i de olika källorna är varierande. Fakta som är taget ur böcker kan anses som 
vedertagen fakta och därmed mycket pålitlig. De personliga intervjuerna är enskilda åsikter 
och därför subjektiva. Däremot kan en positiv faktor vara att personerna i fråga inte hade 
någon egen vinning i intervjun vilket gör att intervjuerna borde ha gett opartisk fakta. En 
annan faktor som kan ha gett negativ inverkan på erhållen data är om personerna som blivit 
intervjuade inte svarade sanningsenligt eller missförstått frågorna. Missförstånd mellan 
intervjuaren och den intervjuade kan även det ha bidragit till att minska trovärdigheten av det 
insamlade materialet. Risk finns även att ledande frågor har ställts, eller att frågorna under 
intervjuerna ställts på ett sådant sätt att respondenterna känt sig tvungna att svara på ett visst 
sätt. Detta är en viktig faktor att ta i beaktande då intervjuerna ej genomfördes av, för 
uppgiften, speciellt utbildad personal. Utöver missförstånd som kan ha uppstått vid intervjun 
förekommer risken att intervjuobjekten inte var objektiva, vilket direkt skulle påverka vårt 
slutresultat. 
  
Vid genomförandet av denna uppsats har en analytisk generalisering använts. Intentionen var 
aldrig att göra en universal generalisering utan att expandera och generalisera teorier, en så 
kallad analytisk generalisering. Yin (1990) menar att vid en analytisk generalisering så strävar 
utredaren efter att generalisera en uppsättning data till en bredare teori. Vid genomförandet av 
en analytisk generalisering bör beaktas att endast ett eller ett fåtal objekt studeras varför 
erhållen data ej behöver vara representativ för populationen i övrigt. 
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4. Empiri 
För att samla information kring individuell kompetensutveckling i team valde vi att 
genomföra intervjuer hos räddningstjänsten, närmare bestämt på brandkåren i centrala Luleå. 
Intervjuerna genomfördes med två brandmän samt deras avdelningschef. Anledningen till att 
just brandkåren sågs som ett lämpligt intervjuobjekt i vårt val av fallstudie är att brandkåren 
arbetar med en tydligt utpräglad teamstruktur som grund för deras verksamhet. Vi ville ha ett 
fallobjekt som överensstämde med teorin om självständiga team, vilka består av cirka 10-15 
individer vilka i de flesta aspekter är självbestämmande.  
 
På den analyserade enheten arbetar tio brandmän och en brandmästare i ett lag, vilka arbetar i 
skift. Totalt finns det fyra sådana arbetslag à elva personer på Luleå brandstation. Varje 
arbetslag ansvarar dessutom för Gammelstads brandskydd under en tvåmånadersperiod enligt 
ett roterande schema. Utöver dessa arbetslag finns administrativ personal, inklusive 
brandförmän som arbetar dagtid. Medelåldern på arbetsplatsen uppskattas ligga kring fyrtio 
år. Såväl brandmän som brandmästare och förmän har samma grundutbildning, vilken ges 
internt. Brandmännen kan sedan gå en tilläggsutbildning för att bli brandmästare respektive 
förman.  
 
Vid denna fallstudie valdes tre respondenter ut för personliga intervjuer. Urvalsprocessen, 
som gjordes i samarbete med brandstationens förman, baserades på att få åsikter från en chef 
samt två av hans underordnade för att kunna jämföra resultaten. Intervjuerna baserades på ett 
semi-strukturerat formulär. Se bilaga ett och två. 
                                                                                                    
 
De resultat vi fann presenteras översiktligt nedan, se figur 6. Därefter följer en diskussion om 
de olika respondenternas åsikter och svar.    

 
 
Figur 6, metoder för kompetensutveckling 
 

 
Metoder för kompetensutveckling sorterade efter graden av kompetenshöjning dessa 
medför 
 
Individuellt I grupp    
 
*Arbetsrotation  *Instruktion och övning i samband med  

jobbets utförande 
 

*Fadder för nyanställda  *Regelbundna personalmöten 
 
*Extern utbildning *Intern utbildning 
       
*Individuella personalmöten *Arbetsrotation 
       

*Gruppaktiviteter vid sidan om arbetet 
       

*Deltagande i olika nätverk 
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Respondent 1 
Man, 47 år, har arbetat på brandstationen sedan 1977. Har tidigare tagit 
undersköterskeexamen. Tidigare arbetserfarenhet som undersköterska och ambulansförare. 
Nuvarande befattning som avdelningschef. 
 
Respondent 2 
Man, 33 år, har jobbat på brandstationen sedan 1991. Har en gymnasieexamen samt en 
förmansutbildning utöver den interna brandmannautbildningen. Tidigare arbetserfarenhet som 
slaktare. Nuvarande befattning som brandman. 
 
Respondent 3   
Man, 33 år, har jobbat på brandstationen sedan 1997.  Har en gymnasieexamen samt den 
interna brandmannautbildningen. Tidigare arbetserfarenhet som bland annat taxichaufför, 
stensättare och busschaufför. Nuvarande befattning som brandman 
 
4.1 Hur sker kompetensutveckling? 
Under intervjuerna framkom att räddningstjänsten satsar stora resurser på att utbilda sin 
personal, såväl ur tidsaspekter som monetära aspekter. Brandmannayrket innebär ett 
kontinuerligt lärande och övande, något som samtliga respondenter framhöll. Detta tar uttryck 
på många olika sätt, men det mest uppenbara är den rena utbildningsdagen som äger rum varje 
onsdag. Där ägnas förmiddagen åt teori och eftermiddagen består av praktisk tillämpning av 
nämnd teori. Totalt sett ägnas cirka 150 timmar per person och år till övningar av detta slag. 
Utöver detta var även olika typer av dagliga och informella gruppmöten med personalen ett 
vanligt inslag i arbetet. Där diskuteras dagens händelser, vad som hänt och skall komma. Alla 
tyckte att det förekom någon form av arbetsrotation fast alla hade olika syn på vad det 
innebar. Respondent 1 hänvisade till att det finns en station i centrum av Luleå och en i 
Gammelstad och att arbetslagen roterar mellan dessa stationer. Respondent 2 betonade att 
hans befattning innebar rotation eftersom hans tjänst var kompletterad med en kontorstjänst 
var tredje månad. Respondent tre ansåg att rotation mellan arbetsuppgifterna ständigt förekom 
mellan brandmännen.  
 
” Vi har våra uppgifter som ska göras och det roteras på varje skift. Alla ska kunna göra allt 
på stationen, köra skoter, fyrhjuling, brandbil och båt mm” Respondent 3 
 
Respondent 1, avdelningschefen. 
Enligt respondent 1 låg den största källan till kompetensutveckling i de dagliga övningarna. 
Dessutom betonade han det så kallade ”5-kants” samarbetet mellan Luleå, Boden, Piteå, 
Älvsbyn och östra norrbottens räddningstjänst. Detta samarbete syftar till att ta tillvara den 
spetskompetens som finns i närområdet och sprida den till övriga samarbetsorter. Rent 
praktiskt sker detta genom att Luleå räddningstjänst kan plocka upp folk vid behov som 
vidareutbildar brandmännen i Luleå. Vid exempelvis införskaffning av ny teknik till 
arbetsplatsen, till exempel en ny brandbil, får säljarna av utrustningen även förse manskapet 
med en utbildning i hur materialet ska användas.  
 
”Idag är det så mycket teknik. Det är lampor och grodor och råttor och så där. Alla ska 
kunna det relativt bra för att kunna använda det, men det är viktigt att vi har spetskompetens, 
viktiga rollspelare”.  
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Respondent 1 nämnde också att nya råd och rön från räddningsverket förs ut till brandmännen 
genom att en brandman från varje arbetslag skickas på utbildning. Samma brandman får sedan 
i uppdrag att vidarebefordra och vidareutbilda övriga brandmän i sitt arbetslag. Detta 
tillvägagångssätt, med att sända en person från arbetsgruppen, tillämpas på de flesta externa 
kurser och utbildningar som sker utanför Luleå. Ett exempel på detta är de fackmässor som 
Luleå räddningstjänst deltar i. Vidare menar avdelningschefen att kompetensutvecklingens 
fokus var uppdelat mellan att utveckla individen och gruppen som helhet.    
 
Respondent 2, brandman 
Respondent 2 tyckte även han att det var de dagliga övningarna som stärkte brandmännen 
mest i sin befattning och gjorde att de utvecklades på sin tjänst.  Vid de dagliga övningarna 
förbereds brandmännen på hur de ska agera vid ett skarpt läge som gör att de kan handskas 
med sådana situationer lättare.  
 
”Det här med kompetensutveckling har ju mycket med erfarenhet att göra, man lär sig nya 
saker hela tiden”  
 
Respondenten tyckte att fokus för kompetensutvecklingen låg på både individen och gruppen, 
dock med betoning på kompetensutveckling av gruppen. Angående fackmässa/utställning 
hade respondenten deltagit i en skyddsmässa som han tyckte hade ökat hans kompetens, dock 
inte i någon betydande grad. Han deltog också i en samverkansgrupp inom 
femkantssamarbetet, vilka träffas några gånger per år och det påverkar hans sätt att arbeta till 
viss del.  
 
Respondent 3, brandman 
Även respondent 3 bekräftar synen på att de dagliga övningarna är de som ger mest 
kompetens, genom den studera-gör-repetera procedur som gäller på stationen. Han ansåg att 
kompetensutvecklingens fokus på arbetsplatsen låg på teamen och dess utveckling. Detta 
tyckte han var viktigt eftersom allting på arbetsplatsen sker i team. 
  
”Allting gör man tillsammans med någon, även om man ska rengöra en slang krävs det att 
minst två brandmän hjälps åt eftersom slangen är för tung för att en ska kunna göra arbetet 
ensam” . 
 
Respondent 3 var den vars åsikter minst överensstämde med vad respondent 1 tyckte. 
Angående fackmässa/utställning hade respondent 3 deltagit i en utrustningsmässa som han 
visserligen ansåg vara givande, men den hade inte bidragit till någon ökning i hans 
kompetens. Det vill säga, den hade inte påverkat honom i hans sätt att arbeta. Angående olika 
former av samarbeten ansåg denne respondent att dessa enbart fanns tillgängliga för 
kontorspersonal. Respondenten betonar även feedback på övningar och skarpa situationer, där 
det diskuteras vad som gjorts bra/dåligt och hur det kan förbättras. Detta sågs som en viktig 
del i hans lärande och dessutom skapas och uppdateras därigenom  de standardrutiner som 
finns för arbetets utförande. 
 
4.2 Hur sker kompetensutveckling i grupp? 
De metoder som visade sig användas vid kompetensutveckling i grupp var intern utbildning, 
arbetsrotation, möten med personalen, visst samarbete med extern kompetens, deltagande i 
nätverk, gruppaktiviteter vid sidan av arbetet samt instruktion och övning i samband med 
jobbets utförande.  
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Internutbildningen som sker kontinuerligt på onsdagar har samtliga respondenter intygat att de 
lär sig mycket av, där teori varvas med praktik och övning. Där bygger i stort sett allt på 
teamarbete. Arbetsrotation sker i gruppen genom att samma människa inte utför samma 
uppgifter hela tiden utan det varvas mellan de anställda. Formella möten med arbetsgruppen 
sker 4 gånger per år och där gås igenom vad man tycker är bra respektive dåligt och alla får en 
chans att uttrycka sin åsikt.  
 
Femkantssamarbetet består av olika samverkansgrupper som till exempel utbildning, övning 
och inköp. I varje grupp finns minst en person från respektive geografiska område 
representerad. Dessa träffas några gånger per år och diskuterar gemensamma frågor och 
genomför vissa övningar ihop. 
 
4.3 Hur sker kompetensutveckling individuellt? 
De metoder som används för individuell kompetensutveckling hos räddningstjänsten var 
fackmässa/ utställning, extern utbildning, arbetsrotation samt regelbundna och oregelbundna 
möten med personalen. 
 
Det framkom att de anställda som åkte på de olika mässorna/utställningarna var enskilda 
individer. Dessa får oftast åka ensamma på grund av ekonomiska skäl eller för att det endast 
behövs en.  Det förekommer dock att en grupp sänds till dessa mässor ibland enligt 
respondent 1. Den synen delades dock inte av de andra två respondenterna. Respondent 2 
hade varit på en skyddsmässa och respondent 3 hade varit på en utrustningsmässa, båda var 
ensamma representanter från arbetslaget på de bägge mässorna. Respondent 2 ansåg att hans 
besök på mässan hade givit honom mer kompetens på området medan respondent 3 ansåg att 
hans mässa inte gav honom någon ökad kompetens. De individer som åkt på någon mässa får 
vid hemkomsten till Luleå redovisa och utbilda de övriga om vad som hänt på mässan. 
 
Den externa utbildningen sker också individuellt genom att någon anställd får gå någon kurs 
hos någon extern intressent. Samtliga respondenter ansåg att det antingen fungerade genom att 
en anställd blev ivägskickad på kurs och sedan fick berätta vad de lärt sig för de övriga, eller 
att en utomstående intressent kom och utbildade ett fåtal, vilka sedan fick berätta för gruppen 
vad de lärt sig. Konkreta bevis för sådan aktivitet fick vi från respondent 3 som hade varit på 
två externa kurser såsom heta arbeten och akut omhändertagande vid olycka. Det som är 
utmärkande med de externa utbildningarna är att de ofta är certifierbara.  
 
Arbetsrotation är till stor del beroende på vilken form av tjänst som individen innehar på 
räddningstjänsten och hur föränderlig den är. Respondent 2 tyckte att han hade en stor rotation 
eftersom han skiftade mellan två olika tjänster, och respondent 3 tyckte att det dagliga arbetet 
var roterande. 
 
Regelbundna och oregelbundna möten sker ofta på räddningstjänsten på grund av dess 
informella karaktär. Finns det något som en brandman vill fråga brandförmannen om är det 
bara att fråga enligt samtliga respondenter. Respondent 1 berättade att Luleå kommun hade 
genomfört en undersökning under 2003 där det framkom att Räddningstjänsten i Luleå var en 
av de arbetsplatser i kommunen där de personliga utvecklingssamtalen hade sämst effekt. 
Respondent 1 förklarade vidare att varken brandmästarna eller brandmännen var motiverade 
eller förberedda inför dessa utvecklingssamtal, som genomfördes en gång per år, och dessa 
betraktades mer eller mindre som ett nödvändigt ont.  
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5 Sammanfattande analys 
 
Utifrån de teorier som presenteras i kapitel 3 kommer en analys att genomföras i tre steg. 
Analyserna kommer att ske genom att de metoder för kompetensutveckling, som används vid 
räddningstjänsten i centrala Luleå, kategoriseras enligt de följande tre modellerna som 
presenterades i avsnitt 2.7. I dessa teorier vävs de kompetenshöjande metoder som 
räddningstjänsten använder in, både i grupp och individuellt samt vilken/vilka metoder de 
anställda lär sig mest genom.  
 
5.1 Steg 1  
Enligt Ylinenpää’s (1997) kategorisering av olika metoder för lärande kan de 
kompetenshöjande åtgärderna som räddningstjänsten i Luleå använder sig av kategoriseras på 
följande sätt: 
DOL- 
*Interna kurser 
*Externa kurser 
*Gruppaktiviteter 
 
WRCL- 
*Fadder för nyanställda  
*Arbetsrotation 
*Övning och instruktioner under arbete 
*Nätverk 
*Samarbete med externa experter 
*Personalmöten med diskussion och information om arbetet  
 
Ur ett tidsperspektiv är det WRCL metoderna som räddningstjänsten lägger ner mest tid på. 
Övning och instruktioner uppgår bara det till 150 timmar per person och år. Därmed är det 
inte helt förvånande är det även denna typ, WRCL, av kompetensutvecklande åtgärder som 
brandmännen bäst anser bidrar till deras kompetenshöjning.  
 
5.2 Steg 2 
Sveibys teorier om kunskapsöverföring har tidigare presenterats och en modifierad version av 
hans modell har redovisats under teorikapitlet. Enligt denna finns det olika sätt som kunskap 
kan överföras inom en organisation. De överföringsmekanismer som är relevanta för detta 
arbete är kunskapsöverföring mellan individer, kunskapsöverföring från individen till den 
interna strukturen samt kunskapsöverföring mellan den interna strukturen till individen. 
När metoderna som använts i kompetenshöjande syfte kategoriseras bland dessa 
överföringsmekanismer blir resultatet följande: 
 
Kunskapsöverföring mellan individer – där alla metoder sker i gruppform 
Arbetet sker i team 
Jobbrotation 
Personalmöten 
Fadder för ny personal 
Instruktioner i samband med arbetet 
Intern utbildning 
Olika former av nätverk 
Grupparbeten 
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Kunskapsöverföring från individen till den interna strukturen – allt sker i gruppform 
Dokumenterar rutiner för hur arbetet ska ske 
Reflektion kring vad som kunde gjorts bättre (möten med personalen) 
 
Kunskapsöverföring mellan den interna strukturen och individen – allt sker i gruppform 
Tillgängliga dokumenterade rutiner 
Intern utbildning 
Regelbundna möten med personalen 
Övning och instruktioner i samband med arbetet 
 
Det är utifrån denna klassificering lätt att se största delen av kunskapen överförs mellan 
individer i gruppen. Enligt Sveiby (2001) leder grupparbete i allmänhet till en ökad 
kunskapsöverföring mellan individer. Logiskt resonerande kring team och gruppdynamik 
anser vi också bör stärka detta samband då en av de fundamentala egenskaperna med ett team 
är just interaktionen mellan gruppmedlemmarna. Detta stämmer också väl överens med de 
empiriska data som erhållits i detta arbete. 
 
5.3 Steg 3 
I Axelsson (1996) presenterades en modell för olika typer (strategier) av lärande. Denna har 
presenterats i detta arbete, se figur 2.  
Även här har de kompetenshöjande metoderna delats in i de grupper modellen tar upp. 
 
Aktivering – tillämpning 
Processorienterad diskussion = Reflektioner kring arbete, vid personalmötena 
Fältprojekt = praktiska övningar, eftermiddagen  
 
Reflektion – tillämpning 
Praktiskt inriktade föreläsningar = praktiska övningar, förmiddagen 
Dialog/diskussion = möte med personalen 
Case = övningar, scenarioanalyser (tänk om...) 
 
Aktivering – teoretiserande 
Experiment/forskning = Ingår till väldigt liten del vid övningarna 
 
Reflektion – teoretiserande 
Teoretiska förläsningar – intern och externutbildningen samt förmiddagsövningarna 
Strukturerade instruktioner – Standardrutiner, genomgång av arbetsrutiner 
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Figur 7, redigerad version av figur 2 
 
 
Räddningstjänsten använder sig av de metoder som befinner sig ovanför pilarna i figur 7, det 
vill säga mestadels aktivering-tillämpning och reflektion-tillämpning men även aktivering-
teoriserande.  
 
Antalet åtgärder är ganska jämnt fördelat mellan de fyra grupperna, dock är aktivering-
tillämpning samt reflektion-tillämpning de vanligaste strategierna för lärande inom 
räddningstjänsten när hänsyn tas till hur givande de olika metoderna uppfattades vara.  
Enligt Axelsson är aktivering-tillämpning den mest passande pedagogiska utbildningsstrategin 
när det gäller en förändring av skicklighet och attityder. På samma sätt menar han att 
reflektion-tillämpning är den bästa strategin för förändring av värderingar. Det ska poängteras 
att det inte finns någon pedagogisk strategi som är rätt eller fel, vilken strategi som är mest 
lämplig för ett visst tillfälle beror på vad som ska läras och i vilket sammanhang det ska ske.  
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6 Slutsats och diskussion 
Vårt syfte med denna uppsats bestod i att undersöka hur individers kompetensutveckling sker 
i team. Detta har vi försökt besvara genom två forskningsfrågor, som lyder: 

- Hur sker kompetensutveckling av team?    
- Hur sker individers kompetensutveckling i team? 
  

Rörande båda forskningsfrågorna har det genom djupintervjuer med fallstudiens respondenter 
framkommit att kompetensutveckling av team sker genom en mängd olika metoder. Dessa är 
presenterade i figur 6.  
Enligt Ylinenpääs (1997) klassificeringsmodell faller den mesta kompetensutvecklingen under 
kategorin WCRL, vilket innebär att räddningstjänsten prioriterar mer arbetsrelaterad inlärning. 
Detta stämmer väl överens med Ylinenpääs forskning, som fann att småföretag tenderar att 
ägna mer tid till work-related continuous learning än distributing occasional learning. 
Räddningstjänsten kan även det betraktas som en mindre organisation då den analyserade 
enheten består av elva individer. Vidare menar Ylinenpää att högpresterande företag använder 
sig av WRCL metoder i en högre utsträckning än icke högpresterande företag, vilket är precis 
vad räddningstjänsten gör. 
 
I resultatdelen har dessa metoder, se figur 6, analyserats enligt tre teoretiska modeller. De 
resultat som gick att utläsa från dessa analyser var att lärande inom räddningstjänsten i 
huvudsak sker i grupp, där den största arenan för kunskapsöverföring var mellan individer.  
 
De fyra pedagogiska strategierna för utbildning, enligt figur 2, låter oss kategorisera de 
använda metoderna för kompetensutveckling ytterligare. Där fann vi att aktivering-
tillämpning var den utbildningsstrategi som användes mest på räddningstjänsten. Enligt teorin 
lämpar sig denna teori bäst vid förståelsen och förändring av skicklighet och attityder. 
Dessutom visade det sig att reflektion-tillämpning var en av de mer använda 
utbildningsstrategierna. Figur 7 illustrerar vilka metoder räddningstjänsten använder sig av 
och var de befinner sig i förhållande till de pedagogiska strategierna.  
 
Teamets kompetensutveckling och lärande sker mestadels genom ett adaptivt och 
kontinuerligt lärande där olika former av övningar används för att anpassa gruppen inför nya 
situationer. Vidare framkom att räddningstjänstens lärande verkar ske genom ”single-loop 
learning”. Det vill säga, de ifrågasätter i första hand inte vad de gör utan försöker istället 
förbättra sättet de arbetar på.  
 
En förklaring till räddningstjänsten låga placering i rankingen över hur personliga 
utvecklingssamtal gick till i Luleå kommuns avdelningar, kan vara att brandmännen och 
brandförmännen känner varandra väl. När brandmännen arbetar så pass nära varandra kanske 
behovet för utvecklingssamtal är mindre, eftersom problem löses när de dyker upp. Detta 
verkar indikera att behoven av formella samtal minskar i takt med att den dagliga 
interaktionen och informella möten ökar. 



 
Avdelningen för Industriell ekonomi 

 

 26  
  

7 Källförteckning 
 
Böcker: 
Andersson, C. (2000) Kunskapssyn och lärande. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01416-3 
 
Antilla, M. (1997) Kompetensförsörjning företagets viktigaste process. Falun ISBN 91-
88594-67  
 
Axelsson, B. (1996) Kompetens för konkurrenskraft. Norstedts tryckeri, Stockholm. ISBN 91-
7150-606-3 
 
Backlund T, Hansson H, Thunborg C. (2001) Lärdilemman i arbetslivet.  
Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01820-7 
 
Burns, Bush. (2000) Marketing Research (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall 
ISBN 0-13-01-017451-3 
 
Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga projekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01280-2 
 
Eriksson L.T. & Wiedersheim P. (1997) Att forska utreda och rapportera. Malmö: Lieber 
Ekonomi. ISBN 91-47-04023-8 
 
Hogedal, L. (1995) Två och två blir fem. Upab, Malmö. ISBN  91-87660-49-0 
 
Hörte, S. (1995) Organisatoriskt lärande. Göteborg. ISBN 91-971928-5-6 
 
Lundgren, K. (1996) Livslångt lärande. Gotab, Stockholm. ISBN 91-88384-85-3 
 
Robbins, S. (1997) Organizational behavior 8th edition. Prentice Hall ISBN 0-13-857459-6 
 
Statens offentliga utredningar (1991) Kompetensutveckling. Stockholm: Allmänna förlaget. 
ISBN 91-38-10818-6 
 
Wirtberg, I (1981) Handbok i grupparbete. Malmö tryckeri AB Norden. ISBN 91-27-01079-1 
 
Yin, R. (1990) Case study research. SAGE Publications, California. ISBN 0-8039-3471-8  
 
Ylinenpää, H. (1997) Managing competence development and acquisition in small 
manufacturing firms. Luleå tekniska universitet. ISSN 1402-1544 
 
 



 
Avdelningen för Industriell ekonomi 

 

 27  
  

Arbetsrapporter: 
Ylinenpää H, Nilsson (2000) Knowledge transfer and organizational competence building. 
Luleå, Luleå tekniska universitet, Institutionen för organisation. AR 2000:44  
 
Artiklar: 
Ingram H, Desombre (1999). Teamwork in healthcare: Lessons from literature and from good  
practice around the world. Journal of management in medicine, 13, pp. 51-59. ISSN 0268- 
9235 
 
Hartenian (2003). Team member acquisition of team knowledge, skills and abilities. Team 
performance management: an international journal, 9(1/2), pp. 23-30. ISSN 1352-7592 
 
Kim, D.H. (1993). The link between individual and organizational learning. Sloan 
management review, 35(1), pp.37-50. ISSN 0019-848X 
 
Sveiby, K. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. 
Journal of intellectual Capital, 2(4), pp. 344-348. ISSN 1469-1930 
 
Förteckning över genomförda intervjuer: 
Räddningstjänsten Luleå  
Avdelningschef 
Brandmän (2 stycken) 
 
 



 
Avdelningen för Industriell ekonomi 

 

 28  
  

8 Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjumall för arbetsledare  
 
Bilaga 2: Intervjumall för brandmännen  
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Bilaga 1 intervjumall arbetsledaren 
 
Utbildning? 
Hur länge har du jobbat här? 
Ålder? 
Befattning? 
Vilken är din yrkesmässiga bakgrund? Tidigare arbeten? 
Hur många arbetar på arbetsplatsen? 
 
Vilken är er fokus, att utbilda individerna eller gruppernas kompetens?  
Hur görs det? (öppen fråga) (ska ha skett under de senaste 2 åren) 
 
 
Görs någon utredning/uppföljning för att se om individerna/grupperna ökat sin kompetens? 
Gör undersökningar för att kartlägga bristande kompetens? 
 
Finns dokumenterade rutiner för hur arbete ska ske? Vad som bör göras vid vissa situationer? 
Finns icke-dokumenterade rutiner för hur arbetet ska ske? 
 
Hur ser du på dessa åtgärder? Ger de önskad effekt? 
 
Metod för kompetensutveckling:   Anteckningar 
 
1. Besök på fackmässa/utställning  
 
2. Studiebesök/praktik på andra företag 
    
3. Intern utbildning (kurs)   
   
4. Extern utbildning (kurs) 
 
5. Arbetsrotation 
 
6. Regelbundna möten med personalen, med diskussion  
angående arbetet 
 
7. Regelbundna möten med personalen, med information  
om arbetet 
 
8. Oregelbundna möten med personalen – vad sägs då? Exempelvis utvecklingsplaner och 
utvecklingssamtal 
 
9. Handledare/fadder för nyanställda 
 
10. Senior mentor/fadder innanför/utanför företaget för  
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redan anställd personal. 
 
11. Samarbete med extern kompetens i kompetensutvecklande  
syfte 
 
12. Projektarbeten i kompetensutvecklande syfte 
 
13. Lönebonus eller ett lönesystem som belönar  
kompetensutveckling 
 
14. Deltagande i olika typer av nätverk i kompetensutvecklande  
syften, exempelvis kvalitetscirklar 
 
15. Tillfälligt arbete i annat företag i kompetensutvecklande  
syfte 
 
16. Gruppaktiviteter vid sidan om arbetet, exempel fester 
 
17. Instruktion och övning i samband med jobbets utförande 
 
18. Annat, nämligen:  
  



 
Avdelningen för Industriell ekonomi 

 

 31  
  

Bilaga 2 intervjumall anställda 
 
Utbildning? 
Hur länge har du jobbat här? 
Ålder? 
Befattning? 
Vilken är din yrkesmässiga bakgrund? Tidigare arbeten? 
Hur många arbetar på arbetsplatsen? 
 
Hur anser du att du utvecklar din yrkeskompetens? 
Hur görs det? (öppen fråga) (ska ha skett under de senaste 2 åren) 
 
Har det varit givande/ Hur givande? har följande metoder varit på ditt arbete? 
 
Metod för kompetensutveckling:   Anteckningar 
 
1. Besök på fackmässa/utställning  
 
2. Studiebesök/praktik på andra företag 
    
3. Intern utbildning (kurs)   
   
4. Extern utbildning (kurs) 
 
5. Arbetsrotation 
 
6. Regelbundna möten med personalen, med diskussion  
angående arbetet 
 
7. Regelbundna möten med personalen, med information  
om arbetet 
 
8. Oregelbundna möten med personalen – vad sägs då? Exempelvis utvecklingsplaner och 
utvecklingssamtal 
 
9. Handledare/fadder för nyanställda 
 
10. Senior mentor/fadder innanför/utanför företaget för  
redan anställd personal. 
 
11. Samarbete med extern kompetens i kompetensutvecklande  
syfte 
 
12. Projektarbeten i kompetensutvecklande syfte 
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13. Lönebonus eller ett lönesystem som belönar  
kompetensutveckling 
 
14. Deltagande i olika typer av nätverk i kompetensutvecklande  
syften, exempelvis kvalitetscirklar 
 
15. Tillfälligt arbete i annat företag i kompetensutvecklande  
syfte 
 
16. Gruppaktiviteter vid sidan om arbetet, exempel fester 
 
17. Instruktion och övning i samband med jobbets utförande 
 
18. Annat, nämligen:  
  
 
Hur ser du på dessa åtgärder? Ger de önskad effekt? 
 
Finns något informellt nätverk, kan du fråga någon om hjälp ?  
 
Hur har din yrkeskompetens utvecklats i grupp!? – Som ovan fast fokus på grupper 
 
Hur givande har följande metoder (genomförda i grupp) varit på ditt arbete. 
 
Känner du att fokus ligger på att utveckla dig som individ eller på att utveckla arbetsgruppen? 
 
 
 


