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Sammanfattning 
Kompetensutveckling är ett ord som används för att beskriva åtgärder som ett företag 
använder sig av för att förändra kompetensen eller höja kompetensen hos enskilda 
individer och arbetsgrupper. Detta skiljer sig från företag till företag. Dels på grund 
av att företag drivs olika men också till stor del på grund av att företag är olika stora. 
Mindre företag har inte samma resurser som större företag och detta resulterar i, att 
sättet att kompetensutveckla sina anställda, skiljer sig ganska tydligt från varandra. I 
denna uppsats har vi valt att koncentrera oss på småföretag, på hur de utbildar sina 
anställda och om denna kompetensutvecklingsprocess förändras över tiden när det 
skett ett konjunkturskifte.  
 
En fråga som kan ställas är, hur man motiverar småföretag till att utvecklas. Mindre 
företag har oftast sin kompetensutveckling mer integrerad i sitt arbete än andra större 
företag och har därmed lättare att se hur utvecklingen fortskrider än vad större före-
tag kanske har. Urvalet som vi gjorde från början var till stor del slumpmässig och 
hade ingen direkt fokus på bransch, men efter hand som tiden gick så tog urvalet mer 
form och vi valde att fokusera på företag inom byggbranschen då det är en stor ar-
betsmarknad som berörs vid just konjunkturskiften. Vi valde därför att använda oss 
av fem stycken fallföretag som alla är belägna på Gotland och verksamma inom olika 
delar av byggbranschen för att just se hur deras sätt att kompetensutveckla persona-
len förändras mellan hög- och lågkonjunkturer.  
 
För att avgränsa sökandet av information så valde vi att använda oss av och ge svar 
på följande problemformulering: 
• Vilka hinder finns för kompetensutveckling och kunskapsöverföring i småföre-

tagen? 
• Vad kan underlätta eller möjliggöra kompetensutveckling och kunskapsöverfö-

ring i småföretagen? 
• Återgår utlärningsprocessen till en mer ”tyst kompetensutveckling” mellan 

medarbetare när det inte finns utrymmen för konventionella utbildningsalterna-
tiv?  

 
För att få bra och informativa svar så valde vi att använda oss av en kvalitativ forsk-
ningsmetod. Intervjuer gjordes med fem fallföretagen vid två tillfällen. Det första 
tillfället var våren 2007, då det vid den tiden ännu rådde högkonjunktur. Det andra 
intervjutillfället var under våren 2009 då det hade skett ett konjunkturskifte. Resulta-
tet av studien visade att det hade skett en förändring inom sättet att kompetensut-
veckla de anställda. Förändringen har skett i form av att majoriteten av företagen har 
gått från att uteslutande använda sig av externa utvecklingsformer vid högkonjunktu-
ren till en mer intern utvecklingsform vid lågkonjunkturen där de anställda delar med 
sig av sina kunskaper och lär ut dessa internt inom företagen. Kompetensutveckling-
ens möjligheter har förbättrats inom företagen och fungerar nu som en mer naturlig 
del av det dagliga arbetet där man bättre följer upp och diskuterar kring kompetens-
utvecklingen inom och mellan företagens alla instanser. Det största upplevda hindret 
vid kompetensutveckling inom företagen anses vara tidsbrist, men detta hinder 
kringgår många av företagen numera genom att kompetensutvecklingen har integre-
rats bättre inom företagen och därmed blivit en del av den dagliga arbetsprocessen.  
Nyckelord: Kompetensutveckling, lågkonjunktur, högkonjunktur, tyst kunskap, expli-
cit kunskap 



Abstract 
 

In this thesis we will discuss the importance of human resource development in 
smaller companies and if it will change from when the Swedish economy was in an 
economic boom and later on came to be in a recession. We choose to use a more 
qualitative approach for this research in order to conduct a more in-depth study of 
five smaller sized companies located on Gotland, Sweden. In order to limit our 
research we had as an ambition to answer these following questions: 

 

• What obstacles are there when it comes to human resource development and 
knowledge transference within smaller sized companies?  

• What can simplify or enable human resource development and knowledge 
transference within smaller sized companies? 

• Does the teaching process change to a more tacit human resource development 
between co-workers when there is less room for conventional human resource 
development?  

 
 
The result of the research came to show that the biggest barrier, when it comes to 
competence development within smaller companies, is time. However, our research 
also showed that a majority of the companies has changed from a more external 
educational plan to a more internal educational plan which focuses on keeping the 
human resource development within the company. This in turn makes it easier for the 
companies to manage time and integrate the learning process into a usual workday 
for employees.  
 
 
 
 
 
 
Key Words: Human resource development, boom, recession, tacit knowledge, explicit 
knowledge

 1



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning.................................................................................................. 1 
Figurförteckning ...................................................................................................... 2 

1  Inledning ................................................................................................................. 3 

1.1  Bakgrund till val av ämne ................................................................................. 3 
1.2  Problemdiskussion ............................................................................................ 4 
1.3  Problemformulering .......................................................................................... 5 
1.4  Syfte .................................................................................................................. 5 
1.5  Avgränsningar ................................................................................................... 5 
1.6  Definitioner ....................................................................................................... 6 

1.6.1  Småföretag.....................................................................................................................6 
1.6.2  Lågkonjunktur................................................................................................................6 
1.6.3  Högkonjunktur...............................................................................................................6 

2 Vetenskaplig ansats och metod ............................................................................. 7 

2.1  Litteraturstudier................................................................................................. 7 
2.2  Urval av respondenter ....................................................................................... 7 
2.3  Intervjufrågornas bakgrund............................................................................... 8 
2.4  Informationsinsamling ...................................................................................... 9 
2.5  Sammanställning av informationsinsamlingen ............................................... 10 

2.5.1  Kontakt med valt företag .............................................................................................10 
2.5.2  Kontakt med respondenterna .......................................................................................10 
2.5.3  Bearbetning och hantering av intervjuerna ..................................................................11 

2.6  Analys och slutsats.......................................................................................... 11 

3 Kunskap och kompetens ...................................................................................... 12 

3.1  Kompetens ...................................................................................................... 12 
3.1.1  Individuell kompetens..................................................................................................12 
3.1.2  Kompetensutveckling i företagen ................................................................................13 

3.2  Knowledge management................................................................................. 14 
3.3  Kunskapsöverföring ........................................................................................ 14 
3.4  Tyst och explicit kunskap ............................................................................... 15 
3.5  SECI-modell.................................................................................................... 15 

4 Longitudinell undersökning 2007 - 2009............................................................ 18 
4.1  Presentation av företagen som intervjuades.................................................... 18 
4.2  Förändringar mellan undersökningarna .......................................................... 19 
4.3  Sammanställning av intervjuer 2007............................................................... 19 

4.3.1  Kompetensutvecklingens betydelse i småföretagen.....................................................19 
4.3.2  Anställdas efterfrågan på kompetensutveckling ..........................................................19 
4.3.3  Kompetensutveckling inom företagen .........................................................................19 
4.3.4  Att förvärva kompetens till företagen ..........................................................................20 
4.3.5  Utvärderingar gällande kompetensutveckling..............................................................20 
4.3.6  Behovet av speciell kompetens....................................................................................20 
4.3.7  Småföretagens hinder vid kompetensutveckling .........................................................20 

4.4  Sammanställning av intervjuer 2009............................................................... 21 
4.4.1  Kompetensutvecklingens betydelse i småföretagen.....................................................21 
4.4.2  Anställdas efterfrågan på kompetensutveckling ..........................................................21 
4.4.3  Kompetensutveckling inom företagen .........................................................................21 
4.4.4  Förvärva kompetens till företagen ...............................................................................21 



4.4.5  Organisering kring nyförvärvade kunskaper................................................................22 
4.4.6  Kompetensutvecklingens förändring genom åren........................................................22 
4.4.7  Utvärderingar gällande kompetensutveckling..............................................................22 
4.4.8  Behovet av speciell kompetens....................................................................................22 
4.4.9  Småföretagens hinder vid kompetensutveckling .........................................................22 
4.4.10  Intern eller externa utbildningar i småföretagen ..........................................................23 

4.5  Sammanställning av den longitudinella undersökningen................................ 23 

5. Kompetensutveckling inom fem gotländska företag......................................... 24 
5.1  Betydelsen av kompetensutveckling i företagen............................................. 24 

5.1.1  Kompetensutvecklingens mål ......................................................................................24 
5.1.2  Efterfrågan av kompetensutveckling ...........................................................................24 
5.1.3  Behovet av kompetensutveckling ................................................................................25 
5.1.4  Hinder vid kompetensutveckling .................................................................................25 
5.1.5  Fortsättningen kring kompetensutvecklingen hos fallföretagen ..................................26 

5.2  Effekter av kompetensutveckling i småföretagen........................................... 26 
5.2.1  Tillvägagångssätt och uppföljning vid kompetensutveckling......................................26 

5.3  Kombineringen av externa och interna kunskaper i företagen........................ 27 
5.3.1  Socialisering ................................................................................................................27 
5.3.2  Externalisering.............................................................................................................27 
5.3.3  Kombinering ................................................................................................................27 
5.3.4  Internalisering ..............................................................................................................27 

5.4  Ny kunskap via nyanställning ......................................................................... 28 
5.5  Sammanfattande reflektion av analysen ......................................................... 28 

6  Slutsatser och diskussioner av fallstudien.......................................................... 29 
6.1  Hinder för kompetensutveckling inom företagen ........................................... 29 
6.2  Möjligheter till kompetensutveckling inom småföretagen ............................. 29 
6.3  Tyst kompetens eller konventionell utbildning............................................... 30 
6.4  Kritik av studien.............................................................................................. 30 
6.5  Förslag till vidare forskning............................................................................ 31 

Källförteckning ........................................................................................................ 32 

Respondenter............................................................................................................ 33 

Bilaga A - Intervjufrågor 2007 ............................................................................... 34 

Bilaga B - Intervjufrågor 2009 ............................................................................... 35 

Figurförteckning 
Figur 1: Datainsamling…………………………………………………………….....7 
Figur 2: Intervjuprocessen; inspiration från Holme och Solvang (1997)…………….9 
Figur 3: Olika aspekter av kompetens Granberg (2004)…………………………….13 
Figur 4a: Kompetensutveckling som medel, Bjurklo och Kardemark (1998)……….13 
Figur 4b: Kompetensutveckling som mål, Bjurklo och Kardemark (1998)……..…..14 
Figur 5: SECI-modell, inspiration från Nonaka och Konno (1998)…….…………...16 
Figur 6: SECI-modellens tillämpning inom företagen ……….………..………...….27 

Diagramförteckning 

      Diagram 1: Jämförelse mellan åren 2007 och 2009………………………………….23

 2



 

1 Inledning  

Svensk välfärd, vilket betyder tillväxt och sysselsättning, har sedan lång tid tillbaka 
varit beroende av de större företagens bidrag. Stora förändringar sker idag i närings-
livets struktur vilket bland annat innebär att många företag flyttar sin verksamhet till 
länder där kostnaderna kan reduceras betydligt, skriver Nutek (2007). Vidare förkla-
ras att Sveriges välfärd och tillväxt i framtiden är ytterst beroende av att denna före-
tagsförlust kompenseras med flera nystartade företag och att de befintliga stimulerar 
dessa småföretag till tillväxt. 

1.1 Bakgrund till val av ämne 
Det är dock för få företag som växer i storlek och därmed bidrar till ökad tillväxt och 
sysselsättning i Sverige. Småföretag kanske inte har det kapital och förutsättningar 
som krävs för att utvecklas i takt med den föränderliga marknad som råder, i jämfö-
relse med större företag. Inom företag på den svenska marknaden krävs det en stän-
dig utveckling och förnyelse för att få en ökad tillväxtmarknad med fler växande 
företag, enligt Nutek (2007). 
 
Hur ska man motivera småföretag till att utvecklas? I rapporten från Stiftelsen för 
kunskap och kompetensutveckling, KK-stiftelsen (2006) påpekas att småföretagen 
behöver kompetensutveckling och att den största bristen är utbudet av utbildningar. 
Ett viktigt område för att bli konkurrenskraftiga är att företagen ska kunna använda 
kompetens som konkurrensmedel. Enligt räcker det inte enbart med en hög nivå på 
forskning och utbildning för att tillväxten ska öka utan kompetensen måste kombine-
ras för att tillvarata den potential som finns inom verksamheterna för att utveckla 
varor och tjänster. Därför behövs en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan 
på kompetens, fortsätter Nuteks (2007).  
 
Den viktigaste externa källan för småföretag gälland att införskaffa nya kunskaper 
och information representeras av kunder och leverantörer, (Ylinenpää, Johansson & 
Johansson, 2006). Inom de mindre företagen är kompetensutveckling mera integrerad 
i det dagliga arbetet i företagen tillsammans med själva arbetet i kundkontakter och 
med leverantörer. Detta i sin tur utvärderas i personalträffar, utvecklingssamtal av 
anställda eller att personalen åker och besöker olika mässor och utställningar fortsät-
ter Ylinenpää, Johansson & Johansson (2006). 
 
Nonaka (1994) skriver att företagen hela tiden arbetar i en föränderlig miljö och bor-
de ta vara på den kompetens som finns inom företagen, utveckla dem och därmed 
lösa problem som uppstår. Nonaka påpekar att företagen under en längre tid arbetat 
under vissa paradigm där verksamheterna fungerar som olika system, att antingen ge 
information eller att lösa problem. Detta tankesätt handlar om hur väl organisationer 
har förvaltat sin output dvs. hur väl företagen ser individers nya kunskaper och tar till 
vara på dem. Tankesättet innebär att alla eller vissa anställda inom verksamheterna 
införskaffar nya kunskaper genom kurser eller utbildningar och sedan genom att 
sprida denna nya kunskap till andra inom företagen möjliggör att alla kan ta del av 
den nya kunskapen, individer utvecklas som på sikt gagnar företagen.  
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1.2 Problemdiskussion 
Hur ser företag på egenutbildade män och kvinnor? Många skulle säkert svara att 
män och kvinnor som har lång arbetslivserfarenhet väger lika tungt som en människa 
som har examen och jobbar inom samma yrke. Men stämmer detta verkligen och kan 
man verkligen jämföra en examen mot arbetslivserfarenhet?  
 
Polanyi (Nonaka 1994) menar att individer kan mer än vad de säger och anser att 
kompetenser som exempelvis betygsätt är endast toppen på ett isberg av hela den 
faktiska kunskapen som individer bär med sig. Polanyi delar in kompetens i två olika 
dimensioner vilka kallas explicit och tyst. Den explicita är kompetenser där individer 
får utbilda sig och bekräftas för denna utbildning i form av betyg eller diplom samti-
digt som den tysta kompetensen är svår att mäta och är personlig, fortsätter Polanyi 
(Nonaka 1994). Den tysta viktiga kunskapen kan inte konkurrenter på ett enkelt sätt 
kopiera för egen vinning skull och anses som en uthållig konkurrensfördel för småfö-
retagen, Ylinenpää, Johansson & Johansson (2006). 
 
Deming (Bergman & Klefsjö, 2001) skriver om kunskapsbildning som handlar om 
ledarskapet och att det innebär att kunna förutse framtiden. Det krävs att man har 
förståelse för vilka konsekvenser som följer olika handlingsalternativ, vilket kan in-
nebära om man bör eller inte bör utbilda sin personal. Vilket ansvar har ledarskapet 
för sin personal eller har personalen endast ett eget ansvar för sin utbildning?  
 
Ledarskapet enligt Bergman & Klefsjö (2001) handlar om: 
 

• Att skapa en vision för organisationen, som medarbetare kan känna sig delak-
tiga i, och på så sätt skapa färdriktning för organisationen. 

• Få medarbetarna, och därmed hela organisationen, att röra sig i denna rikt-
ning. 

• Att motivera och inspirera och på så sätt påskynda rörelsen i visionens teck-
en. 

 
 
För småföretagare kan det upplevas som ett ekonomiskt hinder att låta sin personal 
utbildas i den nystartade verksamheten. Företag med få anställda, exempelvis tio 
stycken, har kanske svårt att minska sin personalstyrka på grund av den verksamhet 
man bedriver. Det är många faktorer som kan vara i vägen för kompetensutveckling 
hos småföretag jämfört med större företag.  Enligt Axelsson (Ylinenpää, Johansson 
& Johansson 2006) har småföretag färre resurser gällande tid och pengar vilket ger 
mindre möjligheter att utveckla organisationens kunskaper. Detta är något som visar 
sig mer nu när Sverige och stora delar av världen har gått in i en lågkonjunktur. Un-
der högkonjunktur är efterfrågan stor på produkter och tjänster, medan efterfrågan är 
liten när det är lågkonjunktur, Jacobsen (2005).  
 
Sådana svängningar i av hög respektive lågkonjunktur påverkar ofta hela branscher 
och inte bara enskilda organisationer. Alla företagen behöver ändå inte märka av 
någon negativ effekt vid lågkonjunktur då vissa verksamheter kan minska sin försälj-
ning av produkter och tjänster medan andra verksamheter kan öka sin produktion och 
försäljning, påpekar Jacobsen (2005). 
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Det intressanta är att försöka förvissa sig om hur just denna förändring sker inom 
företagen vid konjunkturskiften. Förändras ledningens syn och mål på kompetensut-
veckling, kunskapsöverföring i småföretagen när man går från en högkonjunktur till 
en lågkonjunktur? Eller finns det andra faktorer som bidrar till att anställda inom 
småföretagen organiserar sig annorlunda kring kompetensutveckling beroende på hur 
marknaden förändras? 

 

1.3 

1.4 

1.5 

Problemformulering 
 

• Vilka hinder finns för kompetensutveckling och kunskapsöverföring i småföre-
tagen? 

• Vad kan underlätta eller möjliggöra kompetensutveckling och kunskapsöverfö-
ring i småföretagen? 

• Återgår utlärningsprocessen till en mer ”tyst kompetensutveckling” mellan 
medarbetare när det inte finns utrymmen för konventionella utbildningsalterna-
tiv?  
 

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur man utbildar sina anställda inom 
småföretag och om/hur detta har förändrats, då den Svenska ekonomin går från en 
högkonjunktur till en lågkonjunktur.  
 

Avgränsningar 
Målgruppen i detta arbete är småföretag inom byggbranschen vilka det finns många 
av på Gotland. Företagen ska ha varit verksamma i minst tio år för att anses som väl 
etablerade. Avgränsningar har syftet att inte belysa alla småföretag på Gotland med 
upp till 49 anställda, vilket framför allt hade krävts mer tid för undersökning och 
analys. Informationen gällande undersökningen och analysen av intervjuerna ska 
kunna vara ett komplement eller ett verktyg för vidare forskning om kompetensut-
veckling och kunskapsöverföring samt belysa förändringen gällande kompetensut-
veckling eller kunskapsöverföring inom småföretagen när marknaden förändras.  
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1.6 Definitioner 

1.6.1 Småföretag 
Små företag definieras enligt EU som ett företag med färre än 50 anställda och med 
en omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro per år (European Union: 2007). 
 

1.6.2 Lågkonjunktur 
Är den delen av konjunkturcykeln som enkelt kännetecknas av en låg ekonomisk 
aktivitet inom näringslivet och hög arbetslöshet. Företags vinster faller och lönesteg-
ringar stagnerar. Beroende på hur allvarlig lågkonjunkturen är så kan man tala om 
recession eller depression, där det sistnämnda är en allvarlig och djup lågkonjunktur 
(Wallentin & Estevall, 1997).   
 
1.6.3 Högkonjunktur 
Är den del av konjunkturscykeln som ofta kännetecknas av hög efterfrågan inom 
ekonomin. Denna omfattar oftast en kombination av hög sysselsättning, högt kapaci-
tetsutnyttjande och hög inflation (Wallentin & Estevall, 1997). 
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2 Vetenskaplig ansats och metod 

Detta kapitel beskriver den vetenskapliga ansats som använts i uppsatsen. Vi kom-
mer här att redovisa vilka metoder som har använts för att samla in informationen för 
undersökningen samt för analysen.  
 

2.1 

2.2 

Litteraturstudier 
Studien av ämnet inleddes med ett antal litteratur-, uppsats- och artikelsökningar i 
olika databaser för att få en överblick hur författare och forskare ser på kompetens, 
kompetensutveckling, kunskapsöverföring samt tyst kompetens. Den sekundära (se 
figur 1) insamling visade sig vara mycket komplex eftersom det finns gott om littera-
tur, uppsatser och forskning inom just detta område. Enligt Holme och Solvang 
(1997) ska man ställa sig frågan om kraven för den källa man använder sig av i un-
dersökningen, och hur villiga de källorna är att återge sanningen. I denna studie av 
småföretagen har kontakt tagits med respondenter som har det största ansvaret gäl-
lande personalfrågor och kan därför lämna de primära (se figur 1) svaren för under-
sökningen om företagen och dess kompetensutveckling. 
 
 

        
 

Sekundärdata 

Primärdata 

Datainsamlingen 
Till studien 

Information 
direkt från små-
företagen 

Informa-
tionsökning 
via litteratur 
och Internet 

      Figur 1 Datainsamling 
 
 
Man talar även om holism som innebär att se helheten i det man studerar d.v.s. det 
sekundära och primära i denna undersökning. Det handlar inte bara om att kompe-
tensutveckla all personal utan man bör se till alla delar som skapar en helhet i den 
verksamhet man studerar (Gilje & Grimen 2004). Ur småföretagarens perspektiv är 
delarna som skapar en helhet ofta tid, kapital och förutsättningar till att kunna ut-
veckla företaget. 
 

Urval av respondenter 
Urvalet som gjordes från början var slumpmässigt och hade ingen direkt fokus på 
bransch. Företagen som valdes ut för 2007 års intervjuer är enligt definitionerna små 
privata företag och är alla verksamma på Gotland. Företagen söktes fram via den 
lokala sökmotorn på Internet gällande företag på Gotland, Lokaldelen Gotlands län, 
inom definitionen småföretag vilka var verksamma i Visby samt en mindre ort på 
Gotland.  
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Samtliga respondenter till intervjuerna arbetade som antingen som verkställande di-
rektör eller personalansvarig och de var väl insatta i ämnet vi ville diskutera. Vi val-
de att begränsa oss till fem stycken småföretag för att kunna göra en longitudinell 
jämförelse mellan de olika intervjutillfällena. 
 

2.3 Intervjufrågornas bakgrund 
Det är viktigt att intervjufrågorna har ett tydligt mönster och är strukturerade på ett 
begripligt sätt för att lätt kunna genomföra dem effektivt samtidigt som man skall 
lyckas hålla intervjupersonen intresserad.  
 
Intervjuerna tog mellan 10 till 60 minuter per företag att genomföra beroende på hur 
mycket information som gavs under respektive fråga. Frågorna har ställts till den 
personen inom företagen som antingen är chef eller är personalansvarig. Svaren från 
den kvalitativa intervjun har sammanställts där syftet har varit att i största möjliga 
mån ta tillvara information för att kunna förmedla den till andra intressenter. Inter-
vjufrågorna (se bilagor A, B) är utformade för att ge djupare förståelse av småföreta-
gens behov och syn på kompetensutveckling. Frågorna har gjorts genom att vi som 
intervjuare först få reda på vad småföretagen har för syn på ordet kompetensutveck-
ling. 
 
Efter detta har frågorna inriktas på att få klarhet i vad företagen själva gjorde för att 
öka sin kompetens och på vilket sätt det gjordes och vad höjningen av kompetensen 
hos anställda kunde leda till. En av intervjufrågorna som ställdes handlade om före-
tagen upplevde något hinder i kompetensutvecklingen där svaren skulle besvara en 
av problemfrågorna i denna uppsats. Även frågor gällande efterfrågan av kompetens-
utveckling ställdes och även om hur framtidsutsikterna ser ut gällande kompetensut-
vecklingen. Till sist gavs respondenterna möjligheter att prata fritt och då visade sig 
att de flesta av småföretagen ville informera om vad de anser myndigheter skulle 
göra för företagen i syfte att gynna de olika verksamheterna. 
 
Intervjuerna som gjordes våren 2009 är till viss del uppföljningar på de svar som vi 
fick från 2007 års intervjuer. Detta gjorde då att enklare följdfrågor kunde ställas till 
intervjupersonerna för att få fram information om det skett någon förändring inom 
företagen beroende på marknadens rörelser från högkonjunktur till lågkonjunktur. 
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2.4 Informationsinsamling 
 
Kärnan i denna uppsats handlar om kompetensutveckling och därför är frågorna 
ställda på ett sådant sätt att vi bland annat ville veta hur företagen uppfattade ordet 
kompetensutveckling, samt hur företagen gjorde för att kompetensutveckla persona-
len. Figur 2 är en illustration över hur hela arbetet från det att kontakten togs med 
vald verksamhet till sammanställningen av intervjuerna och bearbetning av materia-
let d.v.s. intervjusvaren. Utförligare sammanställningen gällande informationsinsam-
lingen beskrivs under rubrik 2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utskick av intervjufrågor 

Svarspersonerna går igenom 
frågorna 

Personlig intervju/ telefonin-
tervju 

Rådata gällande intervjun 
samt sammanställning 

Kodning av svaren 

Inläsning av informationen 

Utskick av sammanställ-
ningen till företagen för 
granskning 

Förstår svarspersonerna de intentioner vi har med frågorna? 

Vilken situation befinner sig personalen i? Är frågorna rele-
vanta 

Hur stort är bortfallet, är alla frågorna besvarade? 

Kommer mönstret i materialet till uttryck vid kategoriseringen 
av svaren? 

Är vi tillräckligt noggranna? 

Har vi läst ut mer av informationen än det finns grund för, är 
tolkningen korrekt gjord? 

Kontakt med valt företag 
och har avtalat tid Har informationen om oss och det tänkta syftet varit tydligt? 

Är svarsalternativen uttömmande? 

Figur 2 Intervjuprocessen; inspiration från Holme och Solvang (1997) 
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2.5 Sammanställning av informationsinsamlingen 
 

2.5.1 Kontakt med valt företag  
 
 Den inledande kontakten med företagen togs via telefonen som enligt Andersson 
(1994) gör att man kan undvika stora bortfall och få en god kontakt med intervjuper-
sonerna. Via telefonen presenterade vi oss och förklarade syftet med intervjuerna.  
Samtalet fortsatte med att vi frågade om det gick bra att skicka dem ett intervjuun-
derlag som innehöll elva frågor och att vi därefter skulle återkomma och genomföra 
intervjun med dem. Med detta ville vi förbereda dem inför frågorna så att de fick 
möjlighet att svara på våra frågor. 
 
Det fanns viss tveksamhet hos de flesta av företagarna då de hade problem att finna 
tid att avsätta till intervjun.  Eftersom tiden verkade vara ett hinder berättade vi att 
intervjun skulle ta maximalt 30 minuter, beroende på hur mycket de vill berätta om 
sitt företags kompetensutveckling. Senare visade sig att de flesta av företagarna gär-
na pratade längre vilket gjorde att informationen blev över förväntan. 
 
Om intervjufrågorna är för omfattande kan mottagarens välvilja förvandlas till mot-
vilja med att besvara frågorna (Holme och Solvang 1997). Det rådde, till en början, 
tveksamheter runt frågornas karaktär och som forskare ska man vara medveten om 
att respondenterna dvs. småföretagarna har makt att säga nej eller låta bli att svara, 
Andersson (1994). Efter att ha pratat med dem och gått igenom en del av frågorna, 
försvann dock tveksamheten. 
 

2.5.2 Kontakt med respondenterna 
 
Det var inga problem för respondenterna, dvs. de personer som enligt Holme och 
Solvang (1997) själva är delaktiga i den företeelse som vi ville studera vilka hade en 
övergripande kunskap om företagets kompetensutveckling.  
Den personliga intervjun med respondenterna gjordes efter tidsbokningen och det 
inledande frågeutskicket.  
 
Alla företagen hade mycket att göra och fick ibland avbryta intervjun för att exem-
pelvis svara i telefonen. Informationen som gavs under intervjun skrevs ned efter 
hand, vilket gjorde att det underlättade med avbrotten, då tid gavs till att skriva ifatt. 
Då intervjufrågorna redan varit respondenten tillhanda så var de bättre förberedda på 
frågorna och kunde ge bra och utvecklande svar på frågorna. Respondenten kunde 
även argumentera kring ämnet och gavs tiden att kunna ge så utförligt svar som den-
ne ville. 
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2.5.3 Bearbetning och hantering av intervjuerna 
Samtliga frågor under intervjuerna blev besvarade och möjliggör med detta en möj-
lighet att sammanställa intervjuerna. Som forskare var det inte svårt att koda de olika 
svaren från företagen som tyckte tämligen lika i vissa frågor. Den information vi fick 
genom intervjuerna var viktig att sammanställa redan samma dag för att vara nog-
granna och inte missa något i den information som gavs av respondenterna. 
Samtliga företag intervjuades och fick därefter en sammanställning skickad till sig 
för granskning.  Enligt Gillham (2008) är det lätt att senare ångra det man sagt i in-
tervjun och därför gavs respondenterna möjlighet att korrigera eventuella missför-
stånd eller misstolkningar. 
 

2.6 Analys och slutsats 
Analysen kan delas in i två huvudsakliga former för textanalys: En helhetsanalys och 
en delanalys. 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) innebär helhetsanalysen ett ”val av tema eller pro-
blemområde” som kan vara mer eller mindre systematiskt och som styrt urval av 
teman eller problemkomplex vilka forskaren vill undersöka. Detta görs genom att 
sortera information från intervjufrågorna i extern och intern (tyst och explicit) kun-
skapsöverföring. I den systematiska analysen analyseras intervjusvaren och delarna 
som är relevanta för undersökningen ser man närmare på. Det innebär att särskilja 
eller finna likheter mellan fenomen som är relevanta i undersökningen fortsätter 
Holme & Solvang (1997).  
 
I en delanalys kan man betrakta olika texter eller intervjusvar som speglar vissa vär-
deringar och vissa grundläggande uppfattningar. Det går inte att dra speciella slutsat-
ser utan att använda helhetsanalys och delanalys där kombinationen ger en kvalitativ 
förståelse och en grund för det som man har kommit fram till i undersökningen, en-
ligt Holme & Solvang (1997).  
 
Analysen i denna uppsats består av fem olika respondenter från fem olika verksam-
heter, (från år 2007 och 2009) sammanlagt tio intervjutillfällen som granskas, sorte-
ras och sätts in i Nonakas SECI-modell för att ytterligare fördela svarsalternativen. 
Dessa svarsalternativ ska sedan analyseras för att se om dessa kan ge svar på pro-
blemfrågorna samt, om de kan, möjliggöra vidare forskning.  
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3 Kunskap och kompetens 

Detta kapitel kommer att inledas med förklaringar kring orden kompetens, kompe-
tensutveckling, knowledge management samt kunskapsöverföring. Efter detta följer 
vidare förklaringar kring teorier från Nonakas (2000) explicit och tyst kunskap. 

 

3.1 Kompetens  
Enligt KK-stiftelsens rapport (2006) kommer ordet kompetens från latinets compe-
tentia som betyder sammanträffande eller överensstämmelse och menar att männi-
skor är mer eller mindre kompetenta beroende på vilken uppgift som ska utföras. 
Vissa forskare hävdar att definitionen på kunskap måste omfatta minst tre begrepp 
(Ladd, Mark & Ward 2002). Dessa tre begrepp är att kunskap är mer än data och 
information, kunskaper ska vara av tydlig karaktär samt att den ska vara personlig. 
Definitionen tar även upp viktiga kulturella komponenter i organisationer som möj-
liggör för medlemmarna att granska rutiner, processer och normer. Kunskaper är en 
blandning av erfarenhet, värderingar som ger en ram för att utvärdera och införliva 
nya begrepp, fortsätter Ladd, Mark & Ward (2002). 

Begreppen kunskaper och färdigheter består i den egna förmågan av erfarenhet, för-
ståelse, omdöme, vilja och attityder, mod och ansvar och kunskaper som går att utfö-
ra i praktiken, enligt KK-stiftelsens rapport (2006). Detta påverkar medlemmars vilja 
att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter (KK-stiftelsens 
rapport 2006).  

Wolvén (2000)menar att kompetensbegreppet är företagens samlade förmåga att för-
verkliga sin affärsidé, d.v.s. företagens överlägsna förmåga och kunnande och att 
människan är företagens bärare av kompetens. Dessa bärare av kompetens fokuserar 
på relationen mellan människa och arbete och höjs kompetensen hos individen blir 
effektiviteten högre i företagen, Ljungberg & Larsson (2001). 
 

3.1.1 Individuell kompetens 
Persson (2002) beskriver kompetens som det faktiska behovet som medarbetarna i 
företaget har och att det behovet kan förändras med tiden. Förändringar i företagen 
kan bero på tillväxt, att arbetsmetoder utvecklas, utrustningen förnyas, nya verksam-
heter byggs upp och gamla försvinner, nya lagar och förordningar kommer samt nya 
krav från kunder. Alvesson (2004) menar att personalen bidrar med mycket mera än 
sitt arbete där nätverk och relationer har stor betydelse och är därför företagens i sär-
klass viktigaste och ibland enda resurs. 
 
Enligt Granberg (2004) finns det olika slags kompetens. Den formella kompetensen 
är i regel knuten till en viss utbildning och behörighetsbevis som talar om vilken roll 
man har som individ i samhället exempelvis tandläkare eller ekonom. Till den for-
mella kompetensen eller behörigheten hör som regel eget ansvar knutet till yrkesrol-
len, läkare har t.ex. eget behandlingsansvar gentemot kunderna. 
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Figur 3 Olika aspekter av kompetens Granberg (2004) 
 
Figuren ovan visar kopplingen mellan kompetens och kvalifikation. Visad kompe-
tens utgår från individens egen förmåga att lösa vissa uppgifter. Kvalifikation utgår 
oftast från de krav som arbetet ställer på individen att klara av eller omvänt kan arbe-
tet efterfråga kvalifikationer som individen inte har kompetens för (Granberg 2004). 
 

3.1.2 Kompetensutveckling i företagen 
Begreppet kompetensutveckling motsvaras, enligt Granberg (2004), av den engelska 
benämningen Human Resource Development som dök upp i början av 1980-talets i 
Sverige.  
 
Kompetensutveckling är enligt Bjurklo och Kardemark (1998) alla de åtgärder som 
ett företag kan förändra för att höja kompetensen hos enskilda individer, eller hos 
gruppen. Eller så kan man sammanfatta uttrycket som en beteckning av de olika åt-
gärderna som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kompetens på den interna ar-
betsmarknaden. En del uppfattar begreppet kompetensutveckling som en process 
vilket på sikt ger avkastning i verksamheten (Bjurklo och Kardemark 1998).  
Axelssons (1996, s20) definition på kompetensutveckling ser ut så här: 
 

… olika system av åtgärder som används för att höja en med- arbetares, 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 t.ex. utbildning men också genom en rad andra åtgärder. 

 
Enligt Bjurklo och Kardemark (1998) kan man likna kompetensutveckling som ett 
medel i en traditionell företagsekonomisk input-output modell där kompetensutveck-
ling placeras mellan inputen och outputen. Input är de resurser som satsas och output 
är den förändring av kompetens som uppstår.  
 
 
 
 
 
 

Uppgiftens krav 
på kompetens 
(kvalifikation) 

Föreskriven 
kompetens 

(kvalifikation) 

Visad 
Kompetens 
(handling) 

Resurser 
Input 

Faktisk 
kompetens 

Formell 
kompetens 

Kompetensutveckling 
Medel

Förändrad kompetens 
Output 

Figur 4a Kompetensutveckling som medel, Bjurklo och Kardemark (1998) 
 
Kompetensutveckling kan enligt Axelsson (1996) åstadkommas genom att företagen 
använder sig bättre av befintliga resurser, utvecklar resurser genom t.ex. utbildning 
och där kompetensutveckling förändras till ett mål och inte längre är ett medel. Detta 
kan vara som något som tillämpas hos företag som har rullande utbildningar för att 
hålla sig uppdaterade kring certifikat och licenser. 
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Kompetensutveckling 
Mål 

Output 
Utbildning och andra åtgärder Resurser 

Input 

 
Figur 4b Kompetensutveckling som mål, Bjurklo och Kardemark (1998) 

 
Enligt Axelsson (1996) måste företagen utveckla sin egen kompetens för att kunna 
dominera på marknaden. Detta innebär att företaget är särpräglat jämfört med kon-
kurrenterna och detta kan endast kan ske genom ständig förändring. 
 

3.2 

3.3 

Knowledge management 
I början av informationsåldern var många organisationer nöjda med att få relevant 
information för företaget och att bara sköta sina uppgifter, och de förlitade sig på att 
det skulle räcka för att behålla konkurrenskraften på marknaden (Ladd, Mark & 
Ward 2002). Begreppet knowledge management har blivit ett sätt för företagen att 
beskriva vad som helst, alltifrån företagens lärande till administration av databaser.  
 
Detta kan omfatta företagens införskaffande av nya kunskaper, kartläggning och 
mätning av kunskaperna, (Alvesson 2004). Målet är enligt Krogh, Kazuo & Nonaka 
(2000) att rätt information överförs till rätt person inom vald verksamhet i företagen 
beror på hur informationen överförs tekniskt exempelvis via datorer eller fax. Även 
om den tekniska delen är ett viktigt sätt att överföra information eller ny kunskap så 
kan den tekniken ändå inte överträffa den mänskliga överföringen av kunskaper mel-
lan medarbetare, fortsätter Krogh, Kazuo & Nonaka (2000). 
 
Flera studier visar dock på att det fanns lite samband mellan lagring av information 
och organisatorisk effektivitet då informationen bara ökade och anställda hade svå-
righeter att hinna ta del av den information som gavs. För att bekämpa dessa problem 
antog företagen en lärande modell som inte bara omfattade att bli skickliga på att 
skapa, förvärva och överföra kunskaper utan verksamheterna ändrade sitt synsätt till 
att mera reflektera över nya kunskaper och ta till vara på dem, fortsätter Ladd, Mark 
& Ward (2002). Detta menar Alvesson (2004) är ett sätt för företagen att mer aktivt 
driva fram kunskaper och erfarenheter i och utanför företagen. 

Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring är en viktig del av kunskapshanteringen i företagen men har fått 
minst uppmärksamhet i näringslivet, enligt Ladd, Mark & Ward (2002). Kunskaper 
utgör inte bara en konkurrensfördel utan är billigare och mer ekonomiskt än tillgång-
ar som minskar i värde och kvantitet, fortsätter Ladd, Mark & Ward (2002).  Enligt 
Wolvén (2000) har den individuella inlärningen av kunskaper några grundprinciper. 
Dessa principer handlar om:  
 

• Uppmärksamhet - att individen är intresserad 
• Information - att individen är motiverad att lära sig nya saker 
• Bearbetning - svarar mot individens behov, känns meningsfullt 
• Slutledning - i vilken utsträckning individen kan finna samband utifrån den 

nya bearbetade informationen                                                                                                          
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• Tillämpning - i vilken utsträckning individen kan använda den nya kunskapen 
i företaget vilket innebär en kompetenshöjning. 

Kunskapsöverföring i organisationer är kunskaper som flera i företagen kan ta del av 
och delad kunskap stimulerar bildandet av nya kunskaper (Ladd, Mark & Ward 
2002).  Dessa kunskaper ingår i en kostnadsminskande process och väsentligt bidrar 
till övergripande organisatoriska framgångar. Framgångarna består i att hindra indi-
vider genom nya kunskaper från att upprepa de misstag som andra individer har gjort 
(Ladd, Mark & Ward 2002). Företagen är ofta överhopade med arbeten vilket blir 
svårt för anställda med tiden att lära till och av varandra. När tiden inte finns så är det 
svårt att motivera medarbetare till kunskapsutveckling därför behövs det individer 
med erfarenhet och kompetens som kommer in i företagen och möjliggör ett kun-
skapsutbyte (Dixon 2000).  
 

3.4 

3.5 SECI-modell 

Tyst och explicit kunskap 
 
De flesta diskussionerna och definitionerna om kunskap rör två typer av kunskap, 
tyst och explicit kunskap. Explicit kunskap är kunskap som kan kodas, är mer for-
mell samt är mer systematisk. Detta gör att den ofta hittas i böcker, databaser och 
datorprogram som exempel. Tyst kunskap är i allra högra grad personlig och svår att 
uttrycka på ett klart och enkelt sätt. Den tysta kunskapen är djupt rotad i individens 
egna erfarenheter samt de värderingar och känslor som denne kan ha (Kumar & 
Thondikulam 2005). Vidare utvecklar Nonaka detta koncept och beskriver tyst kun-
skap som kunskap som delvis består av en teknisk kompetens men också en kognitiv 
dimension som består av psykiska modeller, övertygelser och egna perspektiv (Ku-
mar & Thondikulam 2005). Enligt Nonaka, Toyama, & Konno (2000) uppstår ny 
kunskap i en spiral av motsatser exempelvis ordning och kaos, mikro och makro, 
hela och delar samt tyst kunskap och explicit kunskap.  
 

 
Nonaka (1994) beskriver en kunskapsbildande modell som sker i fyra steg. Denna 
modell kallas för SECI-modellen, vilket står för Socialisering, Externalisering, Kom-
binering och Internalisering. Dessa fyra kunskapsindelningar arbetar tillsammans i en 
process om fyra steg som enligt Nonaka skapar nya kunskaper.  
 
Processernas delningar från tyst till tyst liksom explicit till explicit innebär endast 
spridning av kunskaper. Det är först när integrering mellan explicit och tyst kunskap 
blir till ny kunskap som gäller även när den explicita kunskapen vidareutvecklas och 
överförs av en individ till någon som arbetar i företaget. Därmed skapas ny kunskap 
inom verksamheten.  
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Socialisering Externalisering 

Internalisering Kombinering 

            Tyst   Explicit

  Tyst 

Explicit 

      Figur 5 SECI-modell (Nonaka & Konno 1998) 

 
Socialisering: Denna del gör det möjligt att omvandla tyst kunskap genom interak-
tion mellan individer. Något som kan vara värt att nämna är att den tysta kunskapen 
kan förmedlas utan att använda tal eller språkförståelse. Lärlingar arbetar med sina 
mentorer och lär sig hantverket genom observationer, imitation, praktik och inte 
nödvändigtvis språket (Nonaka, Konno 1998). Samma principer används av företag 
vid intern utbildning. Nyckeln till att förvärva tyst kunskap är erfarenhet. Utan någon 
form av gemensam erfarenhet så blir det svårare för människor att dela med sig av 
varandras kunskaper. I praktiken kan man förklara socialisering som kunskapsinlär-
ning genom fysisk närhet.  
 
Externalisering: Denna del kräver uttryck för tyst kunskap och översättning av den-
na kunskap till former som kan förstås av andra människor. Under externaliseringsp-
rocessens skede av kunskapsskapande så går individen in i en grupp och skapar ett 
samtänk inom gruppen. Summan av individernas avsikter integreras med gruppen. I 
praktiken så stöds externaliseringsfasen av två viktiga faktorer (Nonaka, Konno 
1998). 

• Den första handlar om artikulationen av tyst kunskap. Det vill säga omvand-
lingen av tyst kunskap till explicit kunskap. Detta innebär tekniker som hjäl-
per till att uttrycka en idé, bilder som ord, begrepp eller andra figurativa 
språk.  

• Den andra fasen handlar om att överföra den tysta kunskapen i lättförståliga 
former. Detta kan kräva deduktiva eller induktiva resonemang. 

 
Kombinering: Kombineringen innebär en konvertering av den explicita kunskapen 
till mer komplexa uppsättningar av explicit kunskap. I detta skede är de viktigaste 
delarna kommunikation och att systematisera kunskapen. Denna etapp bygger på tre 
processer (Nonaka, Konno 1998). 

• Dels så ska man samla in och integrera den nya explicita kunskapen. Detta 
kan innebära att samla in externaliserad kunskap, bland annat offentliga upp-
gifter, inom och utanför företaget och koppla samman dessa data.  
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• Steg två innefattar spridning av explicit kunskap som baseras på processen att 
överföra kunskapen direkt via möten eller presentationer. Det är här som ny 
kunskap sprids bland organisationens medlemmar.  

• Det tredje steget handlar om att redigera och bearbeta den explicita kunska-
pen och göra den mer användbar. Detta kan vara dokument med diverse rap-
porter eller annan marknadsdata.  

 
 
Internalisering: Internalisering av den nyskapade kunskapen är konverteringen av 
explicit kunskap till organisationens tysta kunskap. Detta kräver att individen kan 
identifiera de kunskaper som är relevanta för organisationens kunskap. I praktiken så 
betyder detta att individen lär sig genom att göra saker. Den explicita kunskapen blir 
en del av individens kunskapsbas och blir därmed en tillgång för organisationen 
(Nonaka, Konno 1998). 
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4  Longitudinell undersökning 2007 - 2009  

Detta kapitel av uppsatsen kommer att behandla företagen och intervjuerna som 
gjorts under uppsatsens gång. Avsnittet inleds med en presentation av fallföretagen, 
därefter följer en kortare beskrivning om vad ROT-avdrag är och hur det kan påverka 
studien och slutligen följer en mindre sammanställning av intervjuerna som ägt rum 
2007 och 2009.  
 

4.1 

                                                

Presentation av företagen som intervjuades1 
 
Karlströms golv & Färg AB 
Karlströms Golv AB startades i april 1944 av Birger Karlström som Golvfirma Bir-
ger Karlström och blev aktiebolaget Birger Karlströms Golv AB 1964 och heter nu-
mera Karlströms Golv & Färg AB. Bolaget består idag av 31 personer, fördelade på 
26 tjänster, varav 15 är golvläggare och plattsättare samt 9 arbetar i butiken och övri-
ga arbetar med arbetsledning, distribution eller administration.  
 
L-H Larsson & Co AB 
L-H Larsson är en målerifirma som startades 1970 av Lars-Henning Larsson och 
drivs numera av sönerna Tony och Jörgen Larsson. Beroende på säsong har företaget 
mellan 25-30 anställda. Verksamhet finns i Slite och Visby. Tjänsterna de utför idag 
är till största del inom byggnadsmåleri som innebär målning och tapetsering av hus, 
lägenheter, kontor m.m. inom nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad. 
 
Slite Stenhuggeri AB 
Slite Stenhuggeri grundades 1907 och har 14 (2007) anställda. De utbildar själva sin 
personal för att kunna arbeta med hela processen från brytning, bearbetning till till-
verkning. Slite Stenhuggeri bryter Norrvangekalksten och Kappelshamnssten i egna 
stenbrott 10 km norr om Slite. Den största produktionen av byggnadssten handlar om 
fasadsten och golvsten och hälften av produktionen går till renovering, resten går till 
nyproduktion.  
 
Visby Arkitektgrupp AB 
Visby Arkitektgrupp AB grundades 1980 och är ett aktiebolag och har kontor i Visby 
och i Stockholm och de flesta av medarbetarna är delägare. Medarbetarna är arkitek-
ter, och en administratör samt ingenjörer som bl.a. arbetar med byggadministration 
såsom projektledning, byggledning, besiktningar och restaurering av byggnader från 
medeltiden och framåt. De ritar främst bostäder i flerfamiljshus åt kommunala och 
privata fastighetsbolag men ibland även enskilda villaprojekt.  
 

 
1 Detta kapitel bygger fortsättningsvis på intervjuer med: 
Karlström, Lennart (2007-04-27, 2009-04-21) 
Larsson, Tony (2007-05-08, 2009-04-30) 
Löfgren Thomas (2007-04-04, 2009-05-06) 
Jonsson, Jon (2007-05-07, 2009-04-22) 
Gutsäter, Conny (2007-04-04,2009-05-11) 
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Visby Smide AB   
Företaget startade 1994. De har 18 anställda och ytterligare 10 projektanställda. Ar-
betet består i stora drag av licenssvetsning på olika material och arbeten bl.a. på far-
tyg, rörsvetsning samt byggsmide. 

 

4.2 

4.3 

Förändringar mellan undersökningarna 
För att förtydliga förändringar mellan undersökningstillfällena så är det värt att näm-
na att Sveriges införde en skattereduktion den 8 december 2008 vilket ger den med 
bostadsansvaret rätt att dra av 50 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per 
år. Detta förutsätter att man anlitar en hantverkare med F-skattsedel för arbetet. Den-
na förändring genomfördes dels för att öka arbetsutbudet dels för att minska svartar-
betet inom yrkesgruppen. (Finansdepartementet, 2008/09:178) 
 

Sammanställning av intervjuer 2007 
 

4.3.1 Kompetensutvecklingens betydelse i småföretagen 
Samtliga företag har tillsynes samma åsikter om vad kompetensutveckling är. 
Genomgående kan man påpeka att småföretagen menar att kompetensutveckling 
handlar om att vidareutvecklas inom verksamheten, som person och att man är 
mångkunnig. Man ska kunna täcka upp för arbetskamrater som inte är på arbetsplat-
sen av olika anledningar exempelvis sjukdom, semester, barnledighet eller annan 
form av frånvaro.  
 

4.3.2 Anställdas efterfrågan på kompetensutveckling 
En klar majoritet av företagen har personal som efterfrågar kompetensutveckling. 
Detta beror på att marknaden de arbetar inom konstant förändras och att deras kun-
skaper inom ämnet måste uppdateras för att de ska kunna vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. Det rör sig oftast om kortare kurser som tas för att hålla sig uppdaterad 
inom branschen. Ett av företagen har även krav på sig att de måste genomgå en ut-
bildning och avlägga prov vartannat år för att behålla sin licens. Endast ett av företa-
gen i undersökningen visade sig ha personal som inte önskat att få utbildning av nå-
got slag.  
 

4.3.3 Kompetensutveckling inom företagen  
Den allmänna uppfattningen inom företagen är att det är viktigt att hålla sig uppdate-
rade inom verksamheten och att marknaden styr hur mycket man bör kompetensut-
vecklas. Endast ett av företagen har en mer djupgående undersökning om persona-
lens behov av kompetensutveckling. Detta sker genom att de använder sig av en 
kompetensmatris där företagets verksamhetsområden står staplade i ett diagram. I 
detta diagram står även personalens namn och tillsammans skapas en skala där man 
enkelt och överskådligt ser var personalen har sina kompetensbrister. Genom dia-
grammet ser man sedan om personalen har behov av ytterligare kunskaper inom en 
snar framtid eller om det är mindre brådskande att utbilda denne. 

 19



 

4.3.4 Att förvärva kompetens till företagen 
Samtliga fallföretagen sköter sin kompetensutveckling genom externa utbildningar 
och kurser. Två av företagen genomför även en viss form av studieresor med samtli-
ga anställda till andra projekt som kan anses intressanta för just deras verksamhet.  
 
Kompetensutvecklingens förändringar genom åren kan ses då tre av de fem fallföre-
tagen anser att behovet av kompetensutveckling har förändrats under senaste åren. 
Detta främst på grund av att man måste hålla sig uppdaterad kring nya datorsystem 
eller arbetsmaskiner. Två av fallföretagen anser inte att behovet har förändrats de 
senaste åren. 
 

4.3.5 Utvärderingar gällande kompetensutveckling 
Här skiljer företagen sig ganska mycket och två av företagen säger direkt att det inte 
sker någon uppföljning alls av personalutbildningarna och de resterande tre företagen 
har alla olika sätt att genomföra utvärderingarna på. Ett av dessa företag använder sig 
bland annat av en SWOT-analys2 som hjälpmedel vid utvärderingen. De andra två 
företagen delar med sig av vad man lärt sig till de övriga anställda. Det har visat sig 
svårt för personalen, vid ett av företagen, att ta till sig informationen från en föreläsa-
re av högre akademisk nivå där denne använder sig av termer som personalen inte 
förstår. Detta i sin tur medför naturligtvis svårigheter att utvärdera utbildningen.  
 

4.3.6 Behovet av speciell kompetens  
Majoriteten av företagen har någon gång sökt personal med speciell kompetens. I 
vissa fall för att fylla ut luckor som blivit vid sjukdomsfall och när ordinarie personal 
har ledighet. Ett av företagen använder sig av en rekryteringsfirma när de söker efter 
kompetent personal medan de andra sköter rekryteringen själv. Endast ett av företa-
gen anser sig inte ha behov av att söka viss kompetens. 
 

4.3.7 Småföretagens hinder vid kompetensutveckling 
Många av företagen anser att de har stora hinder vid kompetensutvecklingen och 
menar att tiden inte räcker till eller att personalen har motvilja att lägga energi och 
egen tid på att utbilda sig. Även ekonomin är ett hinder anser några företag samt svå-
righeter att få in vikarier under utbildningstiden. Ett av företagen ansågs sig inte ha 
några hinder alls vid kompetensutveckling. De menar att om personalen ville ha yt-
terligare kompetens, leder det ingen vart inom företaget för dem utan det är endast av 
personliga skäl man gör det.  
 

                                                 
2 En SWOT-analys är ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom ett 
företag för att på så sätt anpassa sig bättre till sin omgivning. 
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4.4 Sammanställning av intervjuer 2009 
 

4.4.1 Kompetensutvecklingens betydelse i småföretagen 
Samtliga företag anser att kompetensutveckling handlar om att utveckla personalen. 
Att kunna ge personalen en bättre utbildning än vad de har i nuläget och på så vis 
stärka kunskapen inom företaget. Den tidigare undersökningen från 2007 visade un-
gefär samma resultat, men där betonade företagen mer att kompetensutveckling 
handlar mest om att de anställda vidareutvecklas inom verksamheten.  
 

4.4.2 Anställdas efterfrågan på kompetensutveckling 
Majoriteten av företagen har anställda som efterfrågar kompetensutveckling av något 
slag. I vissa fall så gäller det att de anställda vill lära sig att underhålla företagets 
maskiner så de slipper ta in extern personal som gör detta åt dem. Främst så är det 
språkliga utbildningar som efterfrågas, men också praktiska utbildningar inom arbe-
tet och datoranvändning. Ett av företagen framhåller att även ledningen efterfrågar 
utbildning av de anställda. Vissa av företagen har i dagsläget en fast punkt på möten 
gällande just efterfrågan av kompetensutveckling. Dessa svar visar en distinktare 
skillnad jämfört med den tidigare undersökningen från 2007, som i sin tur visade att 
personalen också då efterfrågade kompetensutveckling, men egentligen enbart för att 
hålla sig uppdaterade och ville inte utbildas mer än vad som just krävdes.  
 

4.4.3 Kompetensutveckling inom företagen  
Då två av företagen i fråga innehar bland annat miljöcertifiering och andra, inom 
branschen, särskilt betydande certifikat så är det viktigt att arbeta inom ramarna av 
dessa. Kompetensutveckling är i detta fall då ett måste för företagen att bibehålla 
certifieringarna. Ett av företagen utgår från en kontinuerligt uppdaterad kompetens-
matris där man överskådligt ser var kompetensutveckling behövs och tillämpar det 
därefter. Samtliga anställda får bedöma sig själva i matrisen och jämförs därefter mot 
de andra anställda. Ledningen utgår sedan ifrån matrisen när de diskuterar hur man 
bäst bedömer kunna öka kunskapen inom företaget. Ett annat av företagen använder 
sig av en personlig kompetensstege för att enkelt se de anställdas individuella kom-
petensnivå. Även på denna punkt så skiljer sig undersökningarna åt, där företagens 
svar 2007 visade att endast ett av företagen kontrollerade ifall företagets personal 
behöver kompetensutveckling. Företagen i allmänhet ansåg dock då att det var mark-
naden som styrde hur pass mycket kompetensutveckling som behövs inom företaget. 
 

4.4.4 Förvärva kompetens till företagen 
Förvärvandet av kompetensutvecklingen skiljer sig mellan företagen i fråga. Ett par 
av företagen använder sig uteslutande av externa utbildningar och kurser. Andra fö-
retag använder sig av en blandning av extern och intern utbildning genom att ett par 
anställda skickas iväg externt och utbildas för att sedan komma tillbaka och internt 
utbilda sina övriga medarbetare. Undersökningen 2007 visade däremot att samtliga 
företagen skötte sin kompetensutveckling via externa kurser och utbildningar. 
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4.4.5 Organisering kring nyförvärvade kunskaper  
Samtliga företag har en bra uppföljning av nya kunskaper genom att dessa tas upp på 
deras informationsmöten och personalmöten året om. Vissa av företagen har möten 
varje vecka gällande detta och andra en gång i månaden. På dessa möten tar anställda 
upp bland annat vad de har lärt sig på diverse kurser och förmedlar detta till de övri-
ga anställda. Ett av företagen kallar detta ”erfarenhetsåterförening”. Denna typ av 
organisering som finns hos företagen 2009 verkade dock saknas vid undersökningen 
2007, där man märkte att företagen hade en klar försämrad uppföljning och organise-
ring kring nya kunskaper.  
 

4.4.6 Kompetensutvecklingens förändring genom åren 
De flesta företagen anser att behovet av kompetensutveckling har ökat de senaste 
åren. I ett av fallen beror detta på en förändring av den interna hanteringen av företa-
gets personalresurser då de anställda strävar efter att lära sig mer om maskinerna de 
arbetar med samt att kunna reparera dessa. De andra företagen anpassar sitt behov till 
certifieringskraven som hela tiden förändras. Det medför att företagens kompetens-
utveckling har ökat de senaste åren. Ett av företagen säger dock att behovet har varit 
densamma de senaste 10-20 åren och endast drivits framåt på grund av mindre ut-
vecklingar i lagar och förordningar. Undersökningen 2007 visade ungefärligt samma 
svar, dock ansåg två av företagen att det inte skett någon förändring alls de senaste 
åren.  
 

4.4.7 Utvärderingar gällande kompetensutveckling 
Fyra av de fem företagen har en lättare form av utvärdering gällande sina personalut-
bildningar. Ett av företagen gör sin utvärdering genom att kontrollera minskningen 
av reklamationer från kunder. Har de anställda gått en utbildning så ska reklamatio-
nerna minska inom den delen av arbetet. Funkar den principen så har utbildningen 
funkat. De övriga företagen genomför sin utvärdering muntligt på sina arbetsplats-
möten. Detta i sin tur skiljer sig också från 2007 års undersökning, som då visade att 
två av företagen i undersökningen inte alls följde egentligen upp de nya kunskaperna 
som tillkommit samtidigt som de övriga tre företagen använde sig av olika och enkla-
re sätt att utvärdera och följa upp utbildningarna. 
 

4.4.8 Behovet av speciell kompetens  
De flesta företagen i studien har genom åren efterfrågat någon form speciell kompe-
tens. Endast ett av företagen anser att de inte haft något behov av att finna någon 
speciell kompetens vid nyrekrytering. Ett av företagen menar dock att rekryteringar 
som görs främst efter en viss profil som man söker efter. Istället för att småföretagen 
själva ska rekrytera ny personal använder ett företag sig av bemanningsföretag som 
tar hand om sökandet åt dem vid rekrytering av personal.  
 

4.4.9 Småföretagens hinder vid kompetensutveckling 
Det överlag största hindret vid kompetensutveckling anses vara att tiden inte räcker 
till. Detta mer än att det är en kostnadsfråga. Ett av företagen anser sig dock inte upp-
leva några hinder alls och ser sig själv ligga långt i framkant jämfört med deras kon-
kurrenter. Kompetensutvecklingen drivs ändå framåt även fast tiden inte räcker till 
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genom att de anställda lär sig genom intern överföring. Detta är en förändring jäm-
fört med 2007 års undersökning som berättade att tiden var ett stort hinder vid kom-
petensutvecklingen, men personalen visade också en ovilja att vilja utbilda sig.  
 

4.4.10 Intern eller externa utbildningar i småföretagen 
Samtliga företag ser sig själva fortsätta med satsningar på utbildning. Två av företa-
gen ser sig själv satsa mer på den externa utbildningen där ett av företagen verkar 
vilja satsa mer miljöinriktat. Denna miljösatsning handlar då till stor del om att de 
ska ha utbildning i ECO-driving för dem som använder företagets bilar. Detta bety-
der att de anställda ska lära sig att köra mer miljömedvetet. De övriga företagen ser 
sig själva satsa mer på internutbildningar där de fortsätter i samma utsträckning som 
de gör redan nu. 
 

4.5 Sammanställning av den longitudinella undersökningen 
 

Här nedan följer ett diagram där vi på ett överskådligt sätt redovisar de, för oss, vik-
tigaste likheterna och skillnaderna mellan de fem fallföretagen som påträffats vid 
undersökningstillfällena och tidigare redovisats i kapitlet under punkterna 4.3 samt 
4.4.  
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                                Diagram 1 - Jämförelse mellan åren 2007 och 2009
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5. 

5.1 

Kompetensutveckling inom fem gotländska företag 

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt empiriska insamlade material i förhållan-
de till de teorier som har använts vid denna undersökning. Den inledande delen av 
analysen kommer behandla betydelsen av kompetensutveckling inom företagen och 
den andra delen av analysen behandla frågor kring hur man skaffar sig kompetens 
inom företagen samt effekterna av intern och extern kompetensutveckling. Efter detta 
följer en sammanfattande reflektion av analysen.  

 

Betydelsen av kompetensutveckling i företagen 
Kompetensutveckling beskrivs av Persson (2002) som det faktiska behovet som 
medarbetarna behöver i företaget och att detta behov förändras med tiden. Föränd-
ringarna kan bero på tillväxt, att arbetsmetoder förändras, att utrustningen förnyas 
eller att nya lagar och förordningar tillkommer fortsätter Persson. I denna analysdel 
ska vi redovisa de skillnader som skett inom fallföretagen i undersökningen. I 2007 
års undersökning så förklarade många av företagen att begreppet kompetensutveck-
ling handlar om att personalen vidareutvecklas inom verksamheten och att de blir 
mer mångkunniga inom företaget.  
 

5.1.1 Kompetensutvecklingens mål 
Företagen i undersökningen från 2007 håller med Persson (2002) och menar att den 
stora anledningen till varför de har just kompetensutveckling är för att kunna behålla 
sin konkurrenskraftighet på marknaden. De måste med andra ord kompetensutveckla 
sina anställda för att behovet förändras över tiden. Vid den senare undersökningen 
2009 så ansåg samtliga företag att kompetensutveckling handlar om att utveckla sin 
personal, att ge dem en bättre utbildning än vad de har i nuläget och på så vis öka 
kunskapen inom företaget. Axelssons (1996) diskuterar kring detta och menar att 
kompetensutveckling är ett system av åtgärder som används för att höja en arbetares 
eller företags kompetens inom ett visst område. Samtliga företag har i stort sett sam-
ma syn som Axelsson vid både intervjutillfällena 2007 och 2009. Skillnader som kan 
ses är dock att år 2007 låg mer fokus på att utveckla individen inom just den verk-
samheten jämfört med 2009 års studie där företagen betonade att kompetensutveck-
ling handlade om att utveckla personalen och mer allmänt ge dem en bättre utbild-
ning än vad de har i dagsläget. 
 

5.1.2 Efterfrågan av kompetensutveckling 
Gemensamt mellan undersökningarna 2007 och 2009 är att majoriteten av företagen 
har personal som i sin tur efterfrågar just kompetensutveckling. Anledningarna till 
varför de anställda efterfrågar detta skiljer sig emellertid mellan åren. Vid 2007 års 
undersökning var det endast ett av företagen som hade kravet på sig att avlägga prov 
vartannat år för att kunna bibehålla sin licens. Detta innebär då att de har som mål att 
hålla sig uppdaterade för att kunna klara dessa prov. Då företaget har som mål att 
upprätthålla sin licens så kan man återkomma till Axelsson (1996) som menar att 
företag som utvecklar sina resurser genom utbildningar förändrar kompetensutveck-
lingen från att vara ett medel till att vara ett mål. De övriga företagen i undersök-
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ningen hade anställda som var mer intresserade av att kompetensutveckla sig för att 
modernisera sin kunskap och se till så att de håller sig ajour med marknaden. Vid 
2009 års undersökning var svaren relativt lika med svaren från 2007, dock så fram-
gick det att de anställdas efterfrågan på kompetensutveckling nu även omfattade att 
de ville lära sig att underhålla företagens interna maskinerier så att företaget skulle 
slippa ta in extern personal för detta jobb. De anställda ville lära sig detta så att de 
inte skulle vara beroende av extern placerad personal som de varit innan. Förutom 
detta så var det nu också fler företag som arbetade med olika typer av certifikat och 
licenser och nu hade som mål att upprätthålla dessa. Denna formella kompetens som 
Granberg (2004) beskriver är knuten till en viss utbildning med tillhörande behörig-
hetsbevis som talar om att de är kvalificerade att genomföra arbetet som det berör.  
 

5.1.3 Behovet av kompetensutveckling 
Vid 2007 års undersökning så anser tre av de fem företagen att själva behovet av 
kompetensutveckling har ökat över de senaste åren. Den främsta anledningen anses 
vara att hålla sig uppdaterade kring nya datorsystem eller arbetsmaskiner. De reste-
rande två anser inte att företagens behov av kompetensutveckling har förändrats 
nämnvärt under åren.  
 
Undersökning 2009 ansåg dock en klar majoritet av företagen att behovet av kompe-
tensutveckling hade fortsatt öka de senare åren. Den stora ökningen bestod av att de 
anställdas strävan efter att lära sig att underhålla och reparera maskinerna som före-
tagen använder, precis som nämnts ovan gällande de anställdas efterfrågan av kom-
petensutveckling. Andra ökningarna inom företagens kompetensutvecklingsbehov 
handlar fortsatt om nya uppdaterade lagar och certifieringar, precis som Persson 
(2002) beskriver är bidragande till förändringar.  
 
Vid 2009 års undersökning visade det sig att fyra av de fem företagen följde upp sina 
personalutbildningar och gjorde utvärderingar på huruvida dessa var effektiva och 
tillförde verksamheten något. Dessa utvärderingar skedde oftast i muntlig form vid 
arbetsplatsmöten som sker vid jämna tillfällen inom dessa företag. Detta skiljer sig 
från undersökningen som genomfördes 2007, där två av företagen direkt uppgav att 
de inte följde upp sina utbildningar alls och där vissa av de övriga företagen hade 
problem med utvärderingarna. Problemen som vissa av företagen hade berodde på att 
den externa utbildningen kunde vara svår för de anställda att ta till sig när läraren var 
av högre akademisk nivå och använde sig av termer som var nya för de anställda.  
 

5.1.4 Hinder vid kompetensutveckling 
Detta för oss vidare mot eventuella hinder som kan finnas för kompetensutveckling-
en hos företagen. Undersökningen 2007 visade att många av företagen ansåg att de 
hade stora hinder vid kompetensutvecklingen inom företagen. De största anledning-
arna var att tiden ofta inte fanns för att utbilda de anställda samtidigt som det fanns 
en generell ovilja hos de anställda att lägga ner egen tid och energi på att utbilda sig. 
Ekonomiska begränsningar beskrivs också som ett bekymmer samt problem att få in 
vikarier under tiden som de ordinarie anställda utbildas.  
 
Vid undersökningen 2009 återfinns endast tidsbegränsningar som ett smärre hinder 
men inte alls i samma utsträckning som innan. De ekonomiska begränsningarna har 
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minskat och blivit mer ett bekymmer och inget företag beskriver detta som ett riktigt 
problem vid kompetensutvecklingen. Ett av företagen upplever inte några begräns-
ningar alls och menar att de ligger redan i framkant jämfört med sina konkurrenter.  
 

5.1.5 Fortsättningen kring kompetensutvecklingen hos fallföretagen 
Generellt sett så tar företagen och fortsätter sin kompetensutveckling även om den, 
till viss del, begränsas av tidsbrist. Framtiden inom kompetensutbildningen ser, enligt 
företagen, bra ut där två av företagen ser sig fortsätta externutbildningar inom miljö-
delar, såsom ECO-driving för de anställda som använder sig av företagens bilar. De 
övriga företagen avser också fortsätta i samma utsträckning med utbildningar för de 
anställda, dock mer åt internutbildningshållet inom företaget.  
 
 

5.2 Effekter av kompetensutveckling i småföretagen  
För att följa upp den första delen av analysen så kommer del två av denna analys 
behandla frågor kring hur man skaffar sig kompetens inom företagen samt effekterna 
av intern och extern kompetensutveckling. 
 

5.2.1 Tillvägagångssätt och uppföljning vid kompetensutveckling 
Kunskapsöverföring menar Karlsson (2007) innebär att information som förmedlas 
från en part till en annan förblir oförändrad. Denna överföring av kunskap sker kon-
stant vid kompetensutveckling och tillämpas av samtliga företagen i undersökningen. 
Det finns dock olika sätt på hur denna kunskapsöverföring sker. Detta kan ske vid 
både genom externa utbildningar och interna utbildningar. Vid undersökningen 2007 
säger samtliga företagen att de använder sig av externa utbildningar och kurser för att 
utbilda sin personal. Två av dessa företag uppger även att de har återkommande stu-
dieresor där de anställda får chansen att åka och se på andra projekt som anses intres-
santa för dem och deras marknad. Detta sker för att de ska få chansen att se andra 
arbetsplatser för att lära sig att tillämpa nya arbetsmetoder eller liknande. Undersök-
ningen 2009 visar dock att det har skett en förändring hos vissa företag när det kom-
mer till utbildningsmetoderna.  
 
Två av företagen använder fortsatt uteslutande externa utbildningar och kurser för att 
kompetensutveckla de anställda medan de resterande tre företagen har övergått till en 
blandning av just extern utbildning och intern utbildning. Denna kan ske i form av att 
ett par anställda skickas iväg på utbildningar och återkommer sedan till arbetsplatsen 
för att lära ut kunskapen de fått till de övriga anställda. Undersökningen 2009 visar 
även att uppföljningen av kunskaper hanteras mycket bättre än vid undersökningen 
2007 genom att de nu tar upp kompetensutvecklingsfrågor vid informationsmöten 
och personalmöten året om. Vid dessa möten kan de anställda diskutera kring frågor 
gällande utbildningar samt förmedla för de övriga anställda vad de har lärt sig under 
utbildningar eller rent av berätta om kunskaper som de redan har och som de använ-
der sig av på arbetsplatsen. Ett av företagen i undersökningen har valt att kalla detta 
”erfarenhetsåterförening” och tycker att detta är en viktig process för både de an-
ställda och företaget i helhet.  
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Kombineringen av externa och interna kunskaper i företagen 5.3 
Genom en kombinering av externa och interna kunskaper hos företagen kan man 
vidare förklara utlärningsprocessen i Nonaka och Konnos (1998) SECI-modell som 
förklarar hur den nya kunskapen kommer till vid samspelet av tyst och explicit kun-
skap inom företagen.  
 
 
 
                                        
                        
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
                            
            Figur 6 – SECI-modellens tillämpning inom företagen 

 

5.3.1 Socialisering 
Socialiseringsstadiet gör det möjligt att omvandla tyst kunskap genom interaktion 
mellan anställda på företagen (Nonaka & Konno 1998). Med detta menas då att före-
tagens anställda lär sig genom observationer av vad de andra anställda gör samt ge-
nom att imitera dem. Denna del av utlärningsprocessen återfanns vid undersökningen 
2007, men har tagit stora steg framåt vid 2009 års undersökning och därmed blivit ett 
mer effektivt sätt att lära ut ny kunskap på.  
 

5.3.2 Externalisering 
Socialiseringsstadiet i sin tur övergår sedan till externaliseringsstadiet där det gäller 
att skaffa uttryck för den tysta kunskapen så att andra människor kan förstå den. De 
anställda vid företagen som besitter en viss typ av kunskap måste vid detta tillfälle då 
försöka omvandla den kunskapen till något som de kan lära ut på ett begripligt sätt.  
 

5.3.3 Kombinering 
Vid det senare kombineringsstadiet så konverteras den explicita kunskapen och kan 
vid denna tidpunkt delvis spridas vidare via företagens arbetsmöten eller liknande 
träffar mellan anställda, precis som tre av företagen i 2009 års undersökning berättar 
att de gör vid sina kontinuerliga möten. Den följande, och sista, delen av SECI-
modellen som Nonaka och Konno (1998) visar är internaliseringsstadiet.  
 

5.3.4 Internalisering 
Internaliseringsstadiet är när den individuellt nyvunna explicita kunskapen hos de 
anställda konverteras och övergår till att vara till en del av de anställdas kunskaps-
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bank och på så vis även blir en del av företagens kunskaps- och kompetenstillgångar. 
I praktiken innebär detta att de anställda inom företaget lär sig genom att tillämpa de 
nya kunskaperna. Denna typ av utlärningsprocess vid kompetensutvecklingen sakna-
des hos samtliga företagen i undersökningen 2007 men har sedan dess tagits fram 
och utvecklats hos tre av företagen som medverkade vid undersökningen 2009.  
 

5.4 

5.5 

Ny kunskap via nyanställning 
Ett annat sätt att tillföra kompetens till företagen är att nyanställa vilket kan kopplas 
till vad Alvesson (2004) anser vara en del av knowledge management. På detta vis 
kan man tillföra ny kunskap genom att införskaffa ny personal. Majoriteten av före-
tagen som medverkade vid undersökningen 2007 uppgav att de vid något tillfälle 
hade sökt efter ny personal med speciell kompetens. Detta kunde ske genom egen 
rekrytering eller, som ett av företagen sa, genom en rekryteringsfirma. Vid under-
sökningen 2009 var svaren nästan desamma förutom av företagen ansåg sig söka mer 
efter viss specifik profil vid nyanställning. 
 

Sammanfattande reflektion av analysen 
Sammanfattningsvis kan man tydligt se förändringar hos småföretagen när den 
svenska marknaden förändrats från att ha varit i högkonjunktur och övergår till låg-
konjunktur. Detta har i sin tur påverkat vad småföretagen behöver kunna för att möta 
den marknad som råder. Det handlar om exempelvis miljölagar gällande hur företa-
gen ska hantera överblivna målarfärger på ett miljövänligt och säkert sätt, Föränd-
ringen över tiden 2007-2009 innebär att företagen har ändrat inställning till på vilket 
sätt och varför det är viktigt med kompetensutveckling.  

Denna förändring handlar om att småföretagen har blivit tydligare kring orden kom-
petens och kompetensutvecklingens betydelse för den egna verksamheten. Ledarna 
inom företagen betonar mer vikten av kompetent personal som konkurrensmedel än 
kompetent verksamhet. Småföretagen utgår alltså mer från den individuella ökningen 
av kunskaper än att bygga ut sin verksamhet. 

I nuläget anser småföretagen det så viktigt med kompetent personal att de genom 
planerade möten, både veckovis och månadsvis, går igenom inom vad och på vilket 
sätt anställda kan kompetensutvecklas. På dessa organiserade möten har anställda 
lättare fått möjligheter att kunna diskutera och planera sin egen kompetensutveck-
ling. 
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6 Slutsatser och diskussioner av fallstudien 

Syftet med uppsatsen och studien av fem gotländska företag, som har gjorts i en lon-
gitudinell undersökning mellan åren 2007 och 2009, var att få en inblick i hur man 
utbildar sina anställda inom småföretagen och om det har ändrats då svenska ekono-
min har gått från en högkonjunktur till en lågkonjunktur.  
 
Problemformuleringarna som har varit i fokus är: 
 

• Vilka hinder finns för kompetensutveckling och kunskapsöverföring i småfö-
retagen?  

• Vad kan underlätta eller möjliggöra kompetensutveckling och kunskapsöver-
föring i småföretagen?  

• Återgår utlärningsprocessen till en mer ”tyst kompetensutveckling” mellan 
medarbetare när det inte finns utrymmen för konventionella utbildningsalter-
nativ? 

 

6.1 

6.2 

Hinder för kompetensutveckling inom företagen 
 

Vi vill påvisa att en del av hindren i småföretagen gällande kompetensutveckling av 
medarbetare handlar om att de hellre utbildar sig internt av varandra under arbetstid 
istället för att gå kurser under fritiden. Småföretagen använder sig då i högre grad av 
att någon eller några medarbetare skickas i väg på utbildning som de sedan överför 
till andra inom verksamheten. 

Detta tror vi kan bero på att medarbetare inom småföretagen oftast känner varandra 
och är på ungefär samma kunskapsnivå så det är lättare att förklara och överföra nya 
kunskaper till varandra.  

Det råder dock viss tröghet gällande motivationsfaktorn hos de anställda att lära sig 
nya arbetsmoment trots att en del av företagen använder sig av belöningssystem 
d.v.s. att anställda får högre lön vid högre kompetens. Ett annat hinder kan även vara 
att ledarna i småföretagen tvivlar på vilken kvalitet de får i utbildningssyfte och den 
matchningen av föreläsares kompetensnivå stämmer med anställdas kunskaper. 

 

Möjligheter till kompetensutveckling inom småföretagen 
 
Ledarna inom de undersökta småföretagen har ändrat synen på vad som är viktigast 
att kompetensutveckla från åren 2007 till 2009, individen eller verksamheten. Detta 
innebär att småföretagen anser att de konkurrerar bäst på marknaden genom att möj-
liggöra för de anställda med ökade utbildningar än vad de har i nuläget och utifrån 
detta utveckla företaget inom sitt specifika område. 
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Ledningen inom en viss verksamhet har påtalat och visat vilket ansvar personalen 
kan känna gentemot företagen genom att de själva vill utbilda sig att kunna reparera 
och laga företagets maskiner istället för att externa företag sköter detta.  

Dessa arbetsmoment gjorda av medarbetare att ansvara för servicen på maskinerna i 
verksamheten gör att kostnaderna minskar för småföretagen då de inte behöver köpa 
in externa firmors tjänster. Medarbetare efterfrågar i högre grad mera kunskaper 
inom sina arbeten och det kan bero på att tekniken ökar med nya förfinade maskiner. 
När medarbetare önskar mera utbildning inom och för verksamhetens syfte möjliggör 
det för anställda att kompetensutvecklas når det på sikt gagnar företagen. 

Anställda som skickas på utbildningar behåller även kunskaperna inom företagen 
under hela överföringen till medarbetare vilket gör det lättare för företagen att integ-
rera praktiska och teoretiska kunskaper under en längre period Möjligheterna har 
ökat med en större medvetenhet inom småföretagen i och med att kompetensutveck-
ling finns som en naturlig del av arbetet, exempelvis på olika möten finns det en 
punkt avsatt till att diskutera kompetensutveckling samt att småföretagen har en or-
ganisatorisk översikt över medarbetares eventuella behov av kompetensutveckling då 
ledarna inom småföretagen använder sig av exempelvis kompetensmatriser. 

 

6.3 

6.4 

 Tyst kompetens eller konventionell utbildning 
De flesta av företagen vill ha en ökad kompetensutveckling av interna utbildningar 
men med ett externt inflytande. Det betyder att småföretagen hellre satsar på några 
inom verksamheten utbildar sig externt och överför sedan de nya kunskaperna till 
medarbetarna internt. Denna form av tyst kunskapsöverföring gör det lättare för före-
tagen att kompetensutvecklas då det inte handlar om att skicka alla medarbetare sam-
tidigt på utbildningar vilket skulle generera en kostnad i förlorad arbetstid samt kost-
naden för utbildningen eller kurserna. 
 

Kritik av studien 
Kritik kan riktas mot att antalet fallföretag bara var fem till antalet, vilket kan anses 
vara för få. Företagen var också, samtliga belägna på Gotland och kan därmed inte ge 
en korrekt bild av den totala svenska marknaden. Det medvetna valet av fallföretagen 
gjordes utifrån studien år 2009 och dessa småföretag valde vi för att de kunde påver-
kas av hur den svenska ekonomin såg ut, om den var bra eller dålig, i högkonjunktur 
eller lågkonjunktur. Nu år 2009 har inte någon större effekt av lågkonjunkturen mött 
småföretagen i denna studie då företagen ännu försökte hinna i kappa alla arbeten 
som bokades under högkonjunkturen.  

Studien 2009 var mer tydlig och konstruktiv då småföretagen verkade vara mera in-
satta i ämnet kompetensutveckling än den 2007 då de verkade se ur verksamhetens 
perspektiv än från den enskilde individens behov av ökade kunskaper. 

Vår bedömning är att studien också kan påverkas av huruvida företagets kunder kan 
använda sig av rotavdrag vid anlitande av företagen. Att effekten av förändringen på 
marknaden och effekten av att kompetensutveckla anställda inom företagen har ändå 
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möjliggjorts genom att det är billigare för kunder att anlita företagen och att det har 
skapats flera arbetstillfällen trots nedgången på marknaden. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det går inte att säga att en lågkonjunktur skapar mera medarbetaransvar, men frågan 
är om inte anställda har förmågan och viljan att hjälpa till mera när det kärvar på 
marknaden. Att en viss osäkerhet och rädsla vid lågkonjunktur kan öka förståelsen att 
tillsammans kan man påverka framtiden. Detta kan förslagsvis vara uppslag till vida-
re studier om effekterna av rörelser på marknaden påverkar anställda syn på ansvars-
frågor och sammanhållning inom företagen med att öka, minska eller förblir oföränd-
rat.  
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Bilaga A - Intervjufrågor 2007 
 
1. Vad betyder kompetensutveckling för dig? 
 
2. Efterfrågar personalen kompetensutveckling i någon form, i så fall vad och i 
vilken form? 
 
3. Hur vet du att det behövs kompetensutveckling inom företaget? 
 
4. Hur skaffar ni den kompetensutveckling som behövs, exempelvis genom ut-
bildningar, kurser, konsulter? 
 
5. Om personalen har genomgått en utbildning, leder det då till exempelvis hög-
re lön? 
 
6. Har behovet av kompetensutveckling ökat, minskat eller inte förändrats med 
åren? 
 
7. Görs det en utvärdering av personalutbildningar? 
 
8. Har ni sökt speciell kompetens till företaget? 
 
9. Har ni någon gång sökt bidrag för kompetensutveckling genom ALMI eller 
NUTEK? Varför/varför inte? 
 
10. Det största hindret som du anser i företaget gällande kompetensutveckling? 
 
11. Har du märkt någon effekt av satsningen på småföretagare? 
 
12. Övriga synpunkter? 
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Bilaga B - Intervjufrågor 2009 

 
1. Vad betyder kompetensutveckling för dig? 
 
2. Efterfrågar personalen kompetensutveckling i någon form, i såfall vad och i 
vilken form? 
 
3. Hur vet du att det behövs kompetensutveckling inom företaget? 
 
4. Hur skaffar ni den kompetensutveckling som behövs, exempelvis externt ge-
nom utbildningar, kurser, konsulter eller internt exempelvis, genom att medar-
betare överför sina kunskaper till varandra/vissa? 
 
5. Hur organiserar ni er kring nya kunskaper och de andra medarbetarna, ex 
informationsmöten? 
 
6. Har behovet av intern/extern kompetensutveckling ökat minskat eller inte 
förändrats de senaste två åren? 
 
7. Om man som personal har genomgått en utbildning inom företaget, leder det 
då till exempelvis högre lön? 
 
8. Görs det en utvärdering av personalutbildningar? 
 
9. Har ni sökt och fått speciell kompetens till företaget vid nyanställning, var-
för/varför inte? 
 
10. Det största hindret i företaget gällande kompetensutveckling? 
 
11. Hur ser framtiden ut? Kommer ni att satsa mer eller mindre på  
interna/externa utbildningar? 
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