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Förord 
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respondenterna, samt även från övriga medarbetare som under intervjuerna fick täcka upp för 

intervjupersonerna, hade det aldrig blivit något arbete! 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Annika Strömberg som varit otroligt viktig 

som väglett oss genom hela processen. Annika har kommit med konstruktiv kritik, och alltid 

funnits tillgänglig när vi har behövt det. Tack för att du agerat bollplank och stöttat oss genom 

hela uppsatsarbetet! 
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Abstract   
Title: If you refuse to see you might lose your balance - A case study of Swedbank Gävle 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Elin Bohlin and Jenny Karlsson  

 

Supervisor: Annika Strömberg  

 

Date: 2010 - 01 

 

Aim: Competence and competence development are complex concepts with no clear 

meaning. Several authors have attempted to explain the meaning but no definition of the 

concept is greater than another. The concepts can be seen far and difficult to interpret. 

The responsibility to manage the company in the right direction depends on the leadership. 

The literature claims that corporate governance is affected by the facts that see competence 

as a resource, both in theory and in practice. However, several authors believe that 

competence are developed and made visible in many other ways. In action, behavior and 

interactions between individuals make processes arises which makes things happen. 

Meetings are one example of processes where people's competence and the ability to “make 

it” appear. With this approach, the competence develops all the times, even in the everyday 

life. The aim of this work is to provide a picture of the competence as concept. We also 

wish to convey the employees at Swedbank in Gävle’s view of competence in order to 

understand how they experience the reality.  

 

Method: We have chosen to work with our study based on the approach known as “actor 

approach”. Our work is based on the empirical and case study conducted at Swedbank in 

Gävle. We have chosen to not work on the basis of theoretical frames, instead our work is 

based in the empirical study conducted at Swedbank in Gävle.  

 

Result and Conclusion: In our case study, we have seen that Swedbank in Gävle has a 

more traditional approach on competence. They focus on individual performance for 

example their sales. In other hand, they are not as focused in interaction and 

interdependence between people. According to the people who worked there here you can 

find the weaknesses, they don’t talk about at the office.  

 

Suggestions for future research: we think that it would be interesting to concentrate the 

study on one of our developed components. Another case would be to look at competence 

developing through action and interaction, by doing observations at the office. Motivation has 

also an influence on competence that could be interesting to developing, such as 

communication.  

 

Contribution of the thesis: we wish that our essay would be able to result in new thoughts 

about competence. The work has already results in new discussions and we hope it will 

continue that way. We want to make a contribution to increased awareness on the subject. 
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Sammanfattning 
Titel: Om man blundar kan man tappa balansen - En fallstudie kring kompetens på Swedbank 

i Gävle 

 

Nivå: Kandidatuppsats, C-nivå i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Elin Bohlin och Jenny Karlsson 

 

Handledare: Annika Strömberg 

 

Datum: 2010 – 01  

 

Bakgrund och problem: Kompetens och kompetensutveckling är komplexa begrepp utan 

någon klar innebörd. Flera författare har försökt förklara innebörden utan att någon definition 

står över den andra, begreppet anses brett och tolkningsbart. 

 

Företagsledningen har till uppgift att styra företaget i rätt riktning och genom styrningen kan 

de lyfta fram kompetensen i organisationen. Det handlar om att ta tillvara på kompetensen 

samt skapa förutsättningar för att den ska få komma till uttryck. Ledningen kan annars skapa 

en miljö som hämmar kompetensutvecklingen. Litteraturen menar att företagens styrning 

påverkas av att dem vanligtvis ser kompetens som en resurs, både i teorin och i praktiken. Det 

hamnar ofta kring teoretisk kunskap, arbetsrotation och planerade insatser för att öka 

kompetensen bland medarbetarna. Men flera författare betonar att kompetens utvecklas och 

synliggörs på många andra sätt. I handling, agerande och samspel mellan individer, det vill 

säga i aktion och interaktion, uppstår det processer som får saker att hända i ett företag. Möten 

och kundkontakter är exempel på processer och det är här som människors skicklighet i att 

lösa problem och förmågan att ”få till det” syns. Med denna syn så finns kompetens och 

kompetensutvecklingen hela tiden, även i vardagen. 

 

Syfte: Syftet med arbetet är att ge en bild av begreppen kompetens och kompetensutveckling. 

Vi vill även förmedla medarbetarna på Swedbank i Gävles uppfattning av begreppen för att 

kunna förstå hur de speglas i verkligheten.  

 

Synsätt och metod: Vi har val att arbeta med vår studie utifrån det synsätt som benämns 

aktörssynsättet. Synsättet menar att det är aktörernas olika uppfattningar om verkligheten som 

skapar en helhet. Vi alla lever i en social verklighet som konstrueras av hur vi verkar 

tillsammans, vilket innebär att det blir svårt att med olika uppfattningar finna en sanning. 

Istället har vi i och med vår studie försökt bilda oss en uppfattning av ämnet vi studerat och 

låtit vår slutsats formats av hur verkligheten uppfattas vara ur medarbetarnas perspektiv. 

 

Vårt arbete grundar sig i empirin och den fallstudie som utförts på Swedbank i Gävle. Vi har 

valt att arbeta empirinära utan att i förväg ha valt några teoretiska referensramar. Att arbeta på 

det sättet har varit tufft men vi valde att arbeta på det sättet för att det enligt oss tillåter flera 

aspekter att komma fram.  

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom det kräver en närhet till objektet som 

informationen ska hämtas ifrån. Arbetssättet handlar om att förstå hur människor upplever sig 



 

 

själva, sin tillvaro och sin omgivning. I och med vårt kvalitativa arbetssätt har vi valt att 

genomföra intervjuer för att samla data.  

 

Slutsats: Genom vår fallstudie har vi sett att Swedbank i Gävle har ett mer traditionellt 

resurssynsätt. De fokuserar på individprestationer som internutbildning och 

försäljningssiffror. Det är detta det talas om och det är där mätningar görs, följs upp och 

åtgärder vidtas vid behov. Däremot är fokus på interaktion och samspel mellan människor för 

liten. Här återfinns brister enligt medarbetarna och dessa komponenter är ingenting de pratar 

kring på kontoret. Vilket styrker litteraturen kring att det som syns finns, det som synliggörs 

är lättare att besluta och ta i.  

 

Förslag till fortsatta studier: Våra förslag till fortsatta studier är att inrikta sig på en av 

komponenterna vi funnit påverkas av kompetens i verksamheten. Det för att kunna göra en 

djupare undersökning och undersöka omständigheter kring exempelvis social kompetens. 

Viktiga bitar som har påverkan på kompetensen och dess utveckling är kommunikation och 

motivation. Motivation har vi inte gått in på i denna studie varför det skulle vara intressant att 

studera hur motivationen påverkar kompetensutvecklingen samt hur kompetensutvecklingen i 

sin tur kan tänkas påverka motivationen. 

 

Kompetensutveckling genom aktion och interaktion skulle vara intressant att titta närmare på i 

verksamheten. Med det menar vi att genom att göra studiebesök och observationer se hur 

människor i möten och genom utbyten mellan varandra utvecklar kompetens. Vi har under 

studiens gång sätt att hur stor påverkan motivation har på kompetensutveckling. Denna 

koppling skulle vara intressant att titta närmare på. Kommunikation har visat sig vara av stor 

betydelse i verksamheten och det är ett brett ämne som skulle vara intressant att titta på i 

organisationen.  

 

Uppsatsens bidrag: Förhoppningarna är att vårt arbete ska kunna väcka nya infallsvinklar 

kring ämnet kompetens och kompetensutveckling. Vårt arbete har bidragit till att starta en 

dialog på kontoret och vi hoppas att vår studie ska kunna medföra att de fortsätter att 

diskutera ämnet. Vi vill att vår studie ska kunna bidra till en ökad medvetenhet kring deras 

arbete kring kompetens och kompetensutveckling. 

Vi hoppas att vår undersökning har hjälp medarbetarna att kunna kommunicera deras åsikter 

till ledningen. Därav hoppas vi även att ledningen ska kunna ha nytta av medarbetarnas 

åsikter i sitt arbete. 

 

Nyckelord: Kompetens, Kompetensutveckling, Medarbetarskap, Ledarskap 
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1. Inledning 

Under denna rubrik presenteras bakgrunden till vår uppsats, samt hur vi har valt att 

behandla och se på ämnet i fråga. Detta leder i sin tur till en problemformulering med 

frågeställning och en beskrivning av vad vi önskar uppnå med vår studie. 

 

1.1 Bakgrund 
Styrning innefattar det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera 

och anpassa företagets verksamhet för att lyckas uppnå ekonomiska mål av finansiell och icke 

finansiell karaktär. Utgångspunkten för detta arbete är företagets vision, affärsidé och strategi, 

enligt Ax et al. (2007 sid:58) Författarna använder följande definition för att beskriva modern 

styrning; 

 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 

vissa ekonomiska mål” 

 

Ax et al. (2007) menar att ekonomiska mål kan vara av finansiell karaktär såsom lönsamhet 

eller likviditet. Finansiella mål har traditionellt sätt alltid ansetts viktiga men idag har även de 

icke finansiella målen fått mer uppmärksamhet. Icke finansiella mål har sin utgångspunkt i till 

exempel kunder, kvalité och tid och är även dessa mål av ekonomiska slag. Skillnaden är att 

de sistnämnda inte uttrycks i finansiella termer utan i verksamhetsstyrningstermer. Nöjda 

kunder och hög kvalité är förhållanden som kan skapa finansiella framgångar. Den mer 

moderna synen på ekonomistyrning har gett utrymme för mer mjuka komponenter som 

organisationskultur, och kompetens- och motivationsuppbyggnad. 

 
Hall (1990) menar att det är ledningen som ska styra företaget. De kan genom styrningen lyfta 

fram kompetensen i sina organisationer genom att tillämpa riktiga principer och metoder. 

Genom att främja kompetensprocessen kan den talang och energi som finns tillgänglig i 

företaget lyfta hela organisationen. Det handlar om att ta till vara på kompetensen och skapa 

förutsättningar för att den ska få komma till uttryck.  

 

Enligt Ax et al. (2007) så ligger tyngdpunkten i företags styrning idag fortfarande på de 

formella styrmedlen. Dock har organisationskulturen och den mindre formaliserade 

styrningen fått allt större betydelse genom åren. Hårda styrmedel är viktiga då ekonomiska 

mål eftersträvas men vad som under senare år fått större genomslagskraft är de mjuka 

styrmedlen.  

 

Sarv (1997) säger att kunskapssamhället är den sortens samhälle som vuxit fram då bland 

annat tekniken och konkurrensen över hela världen öppnat för nya möjligheter och 

framgångar. Det faktum att industrin inte längre står för lika stor andel sysselsättning i 

samhället har inneburit att människor skapat ett mer kunskapsintensivt näringsliv. Sahlqvist 

och Jernvall (1997) menar att dagens alltmer kunskapsstarka verksamheter ställer högre krav 

på medarbetarnas utbildning, kunskap och kompetens. Tidigare var det vanligt att börja direkt 

inom exempelvis produktion, men idag krävs ofta teoretiska utbildningar och 

specialistutbildningar för att få ett arbete.
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Produkter och tjänster har förändrats på så sätt att de idag säljs med nya servicefunktioner och 

att tjänster blivit inriktade på att tillfredställa kundernas behov. Produktion, handel och 

servicetjänster har idag ändrat karaktär vilket har inneburit högre krav på kompetens i flertalat 

yrken och för flertalet arbetsuppgifter. Även Ax et al. (2007) bekräftar det faktum att 

kompetensutveckling har blivit allt viktigare i dagens konkurrenskraftiga samhälle, speciellt 

för tjänsteföretag där personalen är en del av produkten. Cheferna värnar allt mer om 

kompetensen på företaget och kompetensutveckling ses numera ofta som en självklarhet. Men 

tyngdpunkten ligger då som tidigare nämnts ofta på de formella och mer traditionella 

styrmedlen.  

 

Hall (1990) menar att om ledningen vill främja den organisatoriska utvecklingen så är det 

viktigt att den personliga kompetensen får fulla uttrycksmöjligheter. Det är något som 

förstärker den produktiva inställningen. Det är ledningens uppgift att skapa de förutsättningar 

som behövs så att medarbetarnas kompetens kan tillämpas. Känner medarbetarna att de 

genom arbetet får uttrycka sina kunskaper, visa färdigheter de är stolta över samt lösa problem 

som uppstår så arbetar de på ett kompetent sätt. I en väl fungerande organisation skapas en 

miljö där flera individers engagemang och kreativitet får komma till uttryck. 

 

Vi som författare har med utgångspunkt i ovanstående resonemang valt att undersöka hur 

kompetensen värderas samt kommer till uttryck i en verksamhet. Ämnesvalet gjorde att vi 

tyckte att det var lämpligt att utföra studien på ett tjänsteföretag då de har fokus på 

personalen. Medarbetarnas allt viktigare betydelse som resurs i dagens företag är ett intressant 

ämne. Verksamheter har idag insett vikten av att satsa på sin personal i olika bemärkelser och 

hur detta genomförs är intressant att undersöka. Genom att inte bara fokusera på materiella 

resurser och de traditionellare kostnadsposter som finns har det blivit mer framgångsrikt att 

investera i medarbetarna. Medvetenheten kring att se personal som en investering har blivit 

större och därför har resurser i form av bland annat utbildningar blivit mer väsentligt. 

Personalen är inte längre utbytbar på samma sätt som den var i industrisamhället, i och med 

det har fokuseringen på personal ökat.  

 

Då vi läser på Ekonomprogrammet kändes bankverksamhet som ett relevant företag att utföra 

fallstudien på. Detta eftersom vi båda kan se det som en framtida arbetsplats. Vårt intresse för 

ämnesvalet och inriktningen inom bankverksamhet menar vi bidrar till ett bättre resultat. Att 

vi är intresserade leder till större engagemang och motivation hos oss som författare, vilket 

förhoppningsvis kommer att synas i arbetet.  

 

Vi fick kontakt med Swedbank i Gävle och de var intresserade när vi sa att vi ville göra en 

studie av kompetens och kompetensutveckling på deras kontor. De hade nyligen genomfört en 

omfattande medarbetarundersökning vilket gjorde att kontorschefen ansåg att det var en bra 

tidpunkt att medverka i vår studie.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Kompetens och kompetensutveckling är begrepp med en positiv klang, som de allra flesta 

känner till och tycker sig ha vetskap om. Trots det blir svaren på vad de egentligen innebär 

mer otydliga och skiftande när man går in djupare på begreppet, beroende på vem man frågar. 

Många författare har försökt förklara innebörden och hur kompetens tar sig uttryck, men 

begreppen är komplexa och det finns inte en innebörd som står över någon annan. Det kan 

även uppstå problemen genom att innehållen i definitionerna kan uppfattas som mycket vida 
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och tolkningsbara. Huvudbetydelsen ligger dock i förmågan att utföra någonting på ett bra 

sätt, enligt Skielse (1997)  

 

Det vanligaste är att se kompetens som en resurs i ett företag, både i teorin och i praktiken. 

Det hamnar ofta kring teoretisk kunskap som lärs ut i olika former för att på så sätt öka 

kompetensen bland de anställda, enligt Strömberg (2009) Men kompetens inbegriper betydligt 

mer än vad de mera traditionella begreppen kunskaper, färdigheter och attityder förmår täcka 

menar Lundmark (1998). 

 

Ofta förutsätter företag att kompetensen finns hos medarbetarna och att den tar sig till uttryck, 

men i praktiken bevisas motsatsen, menar Hall (1990). Problemet gäller inte i brist på 

kompetens utan det handlar om att människors fulla kompetens inte används. Individerna gör 

helt enkelt inte vad dem har förmågan att göra. Svaret på dessa situationer finns då hos 

ledningen, menar författaren. Han säger att ledningen kan motverka kompetensutveckling 

genom att skapa opersonliga organisationer som inte är känsliga för människors behov av att 

vara duktiga och värdefulla. Då åstadkommer cheferna en miljö som hindrar kompetensens 

uttryck. Därmed kan ledningens styrning av verksamheten även höja kompetensen. Genom att 

lyfta fram individerna och skapa en organisationskultur som ser personalen och dess styrkor 

och svagheter, enligt Hall (1990) 

 

För att kunna förstå problem i en verksamhet och för att kunna föreslå lämpliga åtgärder så är 

det viktigt att belysa och beakta de attityder som finns till kompetensutveckling, menar 

Lundmark (1998) Vilket styrker vårt val av att se till medarbetarnas syn till kompetens och 

kompetensutveckling.  

 

Vad är kompetens för dig? 

 

1.3 Problemformulering 
 Vad menas med begreppen kompetens och kompetensutveckling? 

 Hur speglas kompetens och kompetensutveckling på Swedbanks kontor i Gävle, 

utifrån medarbetarnas perspektiv?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge en bild av innebörden av begreppen kompetens och 

kompetensutvecklig. Vi vill även genom vår fallstudie förmedla medarbetarna, på Swedbank i 

Gävles, syn på dessa begrepp samt se hur kompetens och kompetensutveckling speglas i 

verksamheten. Våra förhoppningar är att företaget ska kunna ha nytta av vårt arbete och att 

det kanske kan vara ett sätt att lyfta fram nya tankar hos de anställda. Vi som författare har 

även som mål att det ska bli en lärorik process där vi utnyttjar tillfället att skriva 

kandidatuppsats för att fördjupa och lära oss kring ett område vi är intresserade av. 

 

1.5 Avgränsning 
Vi har begränsat oss till att titta närmare på ett av Swedbanks kontor i centrala Gävle. De 

samarbetar med kringliggande kontor men vi har bortsett ifrån det i denna studie. Varje kontor 

är fristående i den omfattning vår studie kräver vilket har gjort undersökningen fullt möjligt. 
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Vi var inte intresserade av att göra någon representativ studie som kan härledas till 

Swedbanks kontor i allmänhet, utan valde att dyka djupare inom ett kontors verksamhet.  

Även begreppet kompetens har begränsats då det kan beröra så pass många aspekter, vi 

inriktade oss på de delar som vi ansågs kunde härledas till Swedbank och tog med det mest 

väsentliga här. Då vår studie har sin utgångspunkt i empirin. 

 

1.6 Självkritik 
Självkritik har uppstått till att arbetet kan ses rörigt och till viss mån ”flummigt”. Vi använder 

många spridda teorier i ett försök att ge en bild av ett, vid första anblicken enkelt begrepp; 

kompetens. Vi visste inte när vi började med arbetet hur brett ämnet faktiskt var och att det 

kunde innehålla så pass många vitt skilda komponenter. Det finns inga uttalade sanningar utan 

istället olika försök till att beskriva olika synsätt av begreppet. Ämnets komplexitet, menar vi 

ändå har gjort denna studie mer intressant och givande än vi inledningsvis trodde. Samtalen 

med de anställda har gett oss ny förståelse och nya lärdomar kring ämnen även utanför 

uppsatsens ramar. Denna komplexitet har gjort att uppsatsens omfång kan ses i största laget, 

vilket vi är högst medvetna om. Vi har dock sett det nödvändigt för att kunna ge läsaren en 

helhetsbild och förståelse för sammanhanget. Delarna vi presenterar är var för sig djupa 

ämnen och innehåller mängder med teorier och utgångspunkter.  Vi har varit tvungna att 

försöka begränsabegreppen till just dess påverkan i kompetenssammanhang.  

 

Vad gäller litteratur har vi varit tvungna att använda övervägande litteratur som är av typen 

Studentlitteratur. Detta kan anses som negativt men vi har haft problem att hitta litteratur i 

ämnet och för att kunna fokusera mer på vår undersökning så har vi ansett oss vara tvungna 

att genomföra arbetet på detta sätt. Vi har i den mån vi kunnat, gått till ursprungskällan och 

istället bearbetat och använt oss av den litteraturen men det har varit svårt. Vårt mål med 

denna studie har varit att fokusera på fallstudien och därmed vår empiridel. Vi hoppas att 

detta inte ska störa studiens resultat, hur vi har valt litteratur är utifrån dess relevans efter 

genomförd empiristudie och den litteratur som finns med tycker vi på ett bra sätt presenterar 

det läsaren behöver ha med sig för att kunna förstå fallstudiens presentation.  
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2. Metod 

 

I metodkapitlet kommer vi att presentera hur vi gått till väga för att lyckas genomföra studien 

och presentera ett resultat. De metoder som valts samt varför vi valt dem kommer att 

redogöras för nedan. Strukturen i arbetet följer i detta kapitlet för att kunna ge en översiktlig 

bild av hur studien är upplagd. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Vi som författare har ett intresse för styrningen i företag, och då främst de mjukare delarna 

som personal och arbetsmiljö. Däremot hade vi svårt att hitta ett ämne som begränsade 

uppsatsens omfång. Vi fick vi förslag om ämnet kompetens och kompetensutveckling och 

tyckte att det verkade intressant. Det här var inget ämne som vi har några tidigare kunskaper 

inom, utan vi valde det utifrån att det verkade lärorikt och spännande. När vi sedan insåg att 

det inte fanns så många uppsatser som renodlat behandlar kompetens och 

kompetensutveckling motiverade det oss ytterligare till att välja detta ämne.  

 

Vi har valt att arbeta empirinära för det är ett arbetssätt vi inspireras av. Med det menar vi att 

vi inte i förväg valde några teoretiska referensramar att utgå ifrån. Sättet att utgå från 

litteraturen som ram ansåg vi inte vara lämplig i vår studie utan vi ville istället skapa vår egen 

teoretiska referensram. Vilket vi menar låter flera aspekter och tolkningsmöjligheter lysa 

igenom. Detta arbetssätt innebär att det blir massor med information att bearbeta efter den 

empiriska studien och att dessutom i efterhand finna lämplig litteratur. Litteraturen som 

presenteras i vår studie har genomgående därför kopplingar till vår empiri eftersom den är 

vald utifrån denna. Sättet att koppla teori till empiri är således gjord på olika sätt i denna 

studie. Dels anser vi att teorin som finns representerad i vårt arbete är relevant för 

sammanhanget och sådant vi vill lyfta fram extra är det vi har valt att koppla och resonera 

extra kring i analysen av vår empiri.  

 

Vi har tidigare använt arbetsmetoden att göra en fallstudie och vi har tyckt att denna metod 

varit givande, eftersom man då tittar på verkligheten och får levande exempel på den teorin 

som finns. Även att intervjua anställda och komma verksamheten närmare genom studiebesök 

menar vi ger så mycket mer än att bara läsa de tyckta fakta som företaget handhar, genom 

exempelvis årsredovisningar. Även om det är tidskrävande och ofta ger mycket data att 

behandla och se relevans i, så tycker vi att det är värt det. Bara för att ett företag utger sig för 

att gå tillväga på ett visst sätt, behöver det inte vara så i praktiken. Då målet är att styrningen 

ska speglas i verksamheten så vore det intressant att höra de anställdas åsikter kring detta. Att 

enbart göra en litteraturstudie inom kompetens kändes alltså aldrig aktuellt då vi av tidigare 

erfarenheter sett denna kombination av metoder som det för oss optimala tillvägagångssättet 

för att motivera och engagera oss som författare.  

 
I början av arbetet med vår kandidatuppsats så började vi med att läsa diverse litteratur om 

kompetens som begrepp. Vi valde dock medvetet att inte skriva ner eller gräva allt för djupt i 

litteraturen innan vi genomfört vår empiriska studie. Detta då att vi såg den oändliga mängd 
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litteratur som fanns inom ämnet och att gränserna var väldigt flytande mellan kompetens i sig 

och en rad andra begrepp. Ramen för vad vi väljer att titta på har vi därför i efterhand valts ut 

från det vi kunnat hämta ur empirin. Vi har under processens gång kontinuerligt antecknat ned 

stödord och egna kommentarer så att vi har kunnat gå tillbaka och se hur vi resonerat kring 

varje del.  

 

Varje aspekt inom kompetensbegreppet är omfattande i sig själv och vi kommer inte att gå in 

djupare på dem än vad som behövs för arbetets relevans. Vi har begränsat oss i stor 

omfattning och det har vi varit tvungna till då målet för oss har varit att fokusera på empirin 

och bearbeta den. Vi har tagit oss igenom löpmeter av litteratur som inte representeras i denna 

uppsats men som för oss varit nödvändig för att brottas med de olika begrepp vi berör. Som vi 

nämnt tidigare är kompetens i sig ett stort och vidsträckt begrepp och för att komma åt 

begreppet på Swedbank har vi valt att presentera begränsat med teori kring begreppen. 

 

Under vårt arbete har det framkommit både genom litteraturen och egna uppfattningar att 

kompetensutveckling handlar om att kontinuerligt arbeta med och öka kompetensen. Varför vi 

har valt att inte särbehandla dem bägge begreppen i studien.  

 

För att göra antaganden om verkligheten och för att kunna undersöka och förstå det vi 

studerar använder man olika metodsynsätt, enligt Arbnor et al (1994). Dessa synsätt gör skilda 

antaganden och man använder olika glasögon för att se på verkligheten. Vi har här valt att se 

denna studie med utgångspunkt i den sociala verkligheten mellan oss som individer.  

 

2.2 Utgångspunkt för metodval 
Vi har valt att göra vår studie med utgångspunkt i det synsätt som benämns aktörssynsättet.  

Vi ansåg det lämpligt då vi under bearbetning av begreppet kompetens har konstaterat att det 

är ett ämne som är beroende av de sociala processer som finns runt omkring oss i vardagen. 

Kompetens i en miljö eller i ett sällskap kommer inte att anses vara kompetens i en annan 

miljö eller bland en annan grupp människor. Vi lever i en social verklighet som beror av hur 

vi verkar tillsammans, vilket innebär att det blir svårt att med olika uppfattningar finna en 

sanning enligt Berger och Luckmann (1966). Istället har vi i och med vår studie försökt bilda 

oss en uppfattning av ämnet vi studerat och låtit vår slutsats formats av hur verkligheten 

uppfattas vara ur medarbetarnas perspektiv. 

 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) anses det huvudsakligen gå att urskilja tre olika 

metodsynsätt. Dessa är i kronologisk ordning analytiskt synsätt, systemsynsätt och 

aktörssynsätt. Vi har valt att undersöka utifrån det yngsta och därmed det ovan sist nämnda; 

aktörssynsättet. Att arbeta utifrån aktörssynsättet menar Arbnor och Bjerke (1994) innebär att 

inte söka efter sanningar utan mer att försöka se och förstå en helhet utifrån varje aktörs 

sociala förmågor. Det analytiska synsättet och systemsynsättet handlar enligt Arbnor och 

Bjerke (1994) om att lyckas ta fram definitioner på hur något förhåller sig och skiljer sig 

därför åt jämfört med aktörssynsättet. Att titta på hur något förhåller sig ur med utgångspunkt 

i aktören genererar istället för en definition en innebörd.  

 

Berger och Luckmann (1966) var de två författare som introducerade begreppet social 

konstruktion inom sociologin. Dessa två personer har delat med sig av deras sätt att beskriva 

hur aktörer samspelar med strukturen i samhället. Deras grundtanke är att samhället är av 

människan socialt konstruerad. De menar att människan påverkar hur de vill se på och förstå 

samhället. Det är i möten människor emellan som en förståelse för verkligheten skapas.  



7 

 

Med det menas enligt Arbnor och Bjerke (1994) att när man beskriver hur människor agerar 

och beter sig i olika situationer ger det en verklighet som kommer att kunna tydas olika. 

Verkligheten blir inte definitiv utan kommer att kunna förändras. Synsättet menar att det är 

aktörernas olika uppfattningar om verkligheten som skapar en helhet. Innebörden av hur det 

hela kan sammanställas konstrueras på det sociala planet och i och med det så är det ett 

synsätt som är beroende av individernas tankar och handlingar. Alla individers olika 

verklighetsbilder kommer tillsammans att skapa verkligheten och deras uppfattningar kommer 

delvis att vara desamma. Vissa av åsikterna kommer att bli gemensamma för en grupp 

människor, inom en organisation eller ibland för ett helt samhälle. Detta menar Schütz (2002) 

innebär att som samhällsvetare handlar det om att skapa ”konstruktioner av andra ordningen” 

då de tolkar aktörernas förståelse och uppfattningar av den sociala verkligheten. För att detta 

ska bli möjligt måste människorna utifrån sina upplevelser ha skaffat sig en uppfattning om 

hur deras verklighet ser ut. Det är forskarens uppgift att kunna fånga tolkningens process och 

förstå sammanhanget ur individens inställning. 

 

Repstad (2005) beskriver sin uppfattning av synsättet som att aktörerna tillsammans, men 

likväl var för sig ständigt strävar efter att kunna förändra verkligheten för egen vinnings skull. 

Även detta resonemang styrker alltså det faktum att verkligheten är under ständig förändring 

eftersom den konstrueras socialt av människor. Repstads (2005) sätt att beskriva den sociala 

verkligheten är genom vad han kallar utbytesförhållandet. Han hävdar att hur en social grupps 

struktur skapas beror på vilken tillgång det finns till resurser och vilka bytesförhållanden 

mellan resurser som är möjliga. Utbytesförhållanden grundar sig i utbytesteorin och menar 

helt enkelt att alla har att vinna på att vara resursstarka.  

 

2.2.1 Val av undersökningsmetod: Fallstudie 
Syftet med att använda oss en fallstudie är för att på bästa sätt fånga upp och tolka hur 

aktörerna uppfattar kompetens och kompetensutveckling. Genom undersökningen av 

begreppen vill vi visa hur det används i praktiken samt försöka koppla det till hur de används i 

teorin. 

 

Ejvegård (2002) beskriver en fallstudie som en liten del i ett stort förlopp. Fallstudien ska för 

oss bli ett hjälpmedel för att beskriva och resonera kring medarbetarnas syn på kompetens. 

Ejvegårds (2002) beskrivning av att arbeta på detta sätt stämde väl överens med våra 

förhoppningar kring resultatet. Nämligen att en fallstudie inte nödvändigtvis behöva ge en 

total beskrivning av hur det fungerar i verkligheten. Utan vi vill istället genom det begränsade 

utrymme vi har, förmedla hur verkligheten ser ut utifrån medarbetarnas uppfattning på 

Swedbank. I vårt fall handlar det om att lyckas skapa en översikt och en förståelse för hur 

arbetet med kompetens och kompetensutveckling ser ut på Swedbank. 

 

Vi valde att göra en fallstudie eftersom vi ville ha närhet till Swedbank och kontoret som vi 

studerat. För att kunna genomföra en givande fallstudie ville vi komma medarbetarna nära. Vi 

ansåg inte att enkäter skulle uppfylla målet för oss lika bra som intervjuer. Vi ville komma åt 

åsikter och uppfattningar hos medarbetare med olika positioner, ålder och med varierad 

arbetad tid i företaget. 
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2.3 Kvalitativ metod  
Enligt Holme och Solvang (1991) finns två olika angreppssätt inom samhällsvetenskapen, 

kvalitativ och kvantitativ metod. Utgångspunkten för vilket av sättet undersökaren eller 

forskaren väljer är vilken typ av information man undersöker. Informationen brukar delas in i 

hårddata och mjukdata och hårddata brukar förknippas med det kvantitativa arbetssättet och 

mjukdata är lämpligt att angripa med hjälp av kvalitativa undersökningsmetoder.  

 

Den kvalitativa studien syftar enligt Holme och Solvang (1991) främst till att skapa en 

förståelse. Genom att samla in information på lämpligt sätt vill man skapa en djupare 

förståelse för problemet. Att arbeta kvalitativt kräver en närhet till objektet eller kärnan man 

studerar och ska hämta information ifrån. Medan kvantitativa undersökningar är mer formella 

och strukturerade. Utifrån frågeställningen vill man i ett sådant sammanhang vara selektiv och 

hålla ett avstånd till informationskällan. Målet med en kvantitativanalys är att göra 

jämförelser och prova om de resultat man kommit fram till är representativt för alla de enheter 

man vill uttala sig om. I denna metod är statistiska mätningar centrala för hur man arbetar.  

Styrkan i att arbeta med det kvalitativa arbetssättet är att studierna på detta sätt visar en 

totalsituation över det aktuella sammanhanget. Att en undersökning visar en helhetsbild ger en 

ökad förståelse för sociala processer och dess sammanhang. Även den närhet som skapas till 

objektet ska bidra till en bättre uppfattning.  

 

Lundahl och Skärvad (1999) säger att kvalitativa undersökningar avser studier som syftar till 

att skapa resultat och slutsatser efter en kvalitativ analys. Objekten som undersöks i den 

sortens undersökning är individer, grupper av individer och deras livsvärld. Syftet med en 

kvalitativ undersökning stämmer väl överens med det vi som författare vill beskriva, att 

analysera och förstå enskilda människor och grupper med utgångspunkt från det som studeras.  

 

Kvalitativa studier kännetecknas enligt Lundahl och Skärvad (1999) av att de som undersöker 

något försöker förstå hur människor upplever sig själva, sin tillvaro och omgivning. 

Sammanfattningsvis det sammanhang som individer befinner sig i. I en kvalitativ 

undersökning är man som författare inte fokuserade på hur världen är, utan hur den uppfattas 

att vara. Detta passar väl in i hur vi som författare valt att lägga upp vår studie och att använda 

det kvalitativa arbetssättet var därför givet för oss. 

 

2.3.1 Datainsamling genom litteratur 
Enligt Christensen (2001) är material som är insamlat av andra och som redan finns publicerat 

sekundärdata. Det kan exempelvis vara extern information som finns i offentliga och 

kommersiella databanker eller intern information, som försäljningssiffror, kundinformation 

och produktionsstatistik. Fördelarna med sekundärdata är att den är kostnads- respektive 

tidseffektiv. Det betyder att det blir lätt att söka upp flera källor som har med undersökningen 

att göra samt att man får ett brett urval. Det som kan vara negativt med sekundära data är att 

informationen ofta inte passar undersökningen man avsett att göra fullt ut innehållsmässigt. 

En annan nackdel kan vara att datamaterialet som finns har blivit inaktuellt eftersom det 

ibland tar lång tid från datainsamling till att materialet publiceras.  

 

När vi har sökt litteratur till arbetet har vi läst böcker inom kompetens och 

kompetensutveckling, organisation och ledning, social kompetens samt styrning. Vi har 

givetvis även använt oss av metodböcker och andra fakta kring hur man upprättar en uppsats.  
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När vi sökte på vetenskapliga artiklar användes sökord som; competence, capability, models 

och management. 

 

2.3.2 Datainsamling genom intervjuer 
För att få en rättvis och representativ bild som möjligt, samlade in så många medarbetares 

åsikter som vi ansåg oss vara möjligt på Gävlekontoret. Vi har pratat med 13 personer totalt 

varav nio stycken är personliga intervjuer. En person har vi haft kontakt med via mejl och de 

resterande tre personerna har vi samtalat med men inte under bokade intervjuer.  

 

Enligt, Christensen (2001) kräver ofta ett undersökningsproblem ytterligare information än 

den sekundära som finns tillgänglig. Det är då ny information behöver samlas in och sådan 

data kallas för primärdata. Primärdata blir det material som undersökarna själva samlar in 

men hjälp av olika typer av fältstudier. Data från primära undersökningar kan vara från 

enskilda individer eller grupper av människor. Informationen kan erhållas genom 

kommunikation eller genom att observera respondenten och dess omgivning. De tekniker som 

bland annat kan användas är enkäter och intervjuer. Den största fördelen med primärdata är att 

informationen som samlas in är anpassad till undersökningsproblemet och dessutom är 

informationen aktuell, enligt författaren. En annan fördel är att undersökaren själv vet hur 

tillförlitligt materialet är eftersom denne själv har samlat in det. Primärdata vi har arbetat med 

är genom den kommunikation vi har haft med medarbetarna på Swedbank.  

 

En intervju är enligt Lundahl och Skärvad (1999) en metod för datainsamling där 

informationen inhämtas genom att en intervjuare ställer frågor eller för en dialog med 

intervjupersonen, även kallad respondenten. Att samla in data med intervjuer anses lämplig i 

de flesta utredningssammanhang varav det även anses lämpligt för vårt genomförande med 

fallstudie.  

 

Under intervjuerna satt vi inte vid respektive respondents arbetsplats. Vi ville att de skulle 

känna sig bekväma med att svara på våra frågor, varför vi satt i ett avskilt grupprum med 

stängd dörr. Vi träffade även medarbetare utanför kontoret för att ingen skulle veta exakt vilka 

vi har pratat med. Under vissa intervjuer använde vi en bandspelare men vi hade även 

intervjuer utan. Detta då vi undrade om bandspelaren skulle begränsa intervjupersonens svar, 

men vi tyckte att responsen var bra att fördelarna övervägde i de flesta fall. Vi informerade 

alla personer innan vi började intervjua om att inspelningen endast var till som hjälpmedel för 

oss för att kunna hantera all information. Alla inspelningar raderades direkt efter att vi 

sammanställt intervjuerna. Fördelen var att vi kunde slappna då vi inte behövde vara rädda för 

att vi skulle missa någon information. Därmed kunde vi vara mer delaktiga och hålla 

ögonkontakt med respondenten under intervjun. Risken med att strängt anteckna är att 

personen man pratar med ser att man skriver och av artighet då slutar prata för att vänta in 

anteckningar, detta ger inget bra samtal och var något vi ville undvika.    

 

Slutligen valde vi att dela upp rollerna under intervjun, en av oss ansvarade för att föra 

samtalet och den andre för att anteckna. Även då vi hade bandspelare behöll vi möjligheten 

till att föra anteckningar eftersom vi ibland ville noterna egna tankar och kommentarer, samt 

för att förstärka det vi tyckte var viktigt under samtalet. Vi har av erfarenhet av det sättet att 

arbeta och det har fungerat bra, därför valde vi att återigen lägga upp det på det viset. Direkt 

efter avslutad intervju satte vi oss ner och pratade igenom det som kommit upp och 

utvecklade de anteckningar som vi skrivit ner för på bästa sätt återge intervjun och få med 

egna kommentarer. 
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Vi övervägde att genomföra en observation på kontoret, för att exempelvis få se hur 

medarbetarna verkar mellan varandra, som vilket språk de använder och hur möten går till. 

Även hjälpsamhet och samarbete skulle vi kunnat observera, såväl som eventuella hierarkier 

och grupperingar. Varför vi valde att inte genomföra studien på det viset var främst på grund 

av tidsbrist, vi kände att möjligheten för att nå ett bra resultat med en sådan typ av studie inte 

var inom tidsramarna. Dessutom tillhör bank den typ av verksamhet där en stor del av arbetet 

är belagt med sekretess vilket skulle göra en sådan observation svår att genomföra och 

presentera.  

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) finns det intervjuer av det standardiserade och det 

ostandardiserade sättet. Det förstnämnda innebär att frågeformulering och ordningsföljden på 

frågorna är densamma vid de olika intervjuerna. Det andra sättet är att under intervjuerna 

välja och strukturera frågornas ordning och formulering mer fritt mellan gångerna. Vilket sätt 

som passar bäst varierar, det som är viktigt är att frågorna som ställs kommer att täcka 

informationsbehovet. Ett annat alternativ är att intervjuer delas in med utgångspunkt från det 

svarsutrymme som ges åt respondenterna. Svarsalternativen kan vara helt strukturerade och då 

har respondenten bara att välja på de svarsalternativ som finns tillgängliga. Det andra sättet är 

då svaren är helt ostrukturerade vilket betyder att svaren formuleras helt fritt. Vi valde att 

börja med ostrukturerade intervjufrågor för att senare mot slutet av arbetet ställa mer 

strukturerare frågor för att komma närare vissa områden. 

 

Metodvalets relevans styrks av att Lundahl och Skärvad (1999) skriver att vid kvantitativ 

metod är det lämpligast att använda ostrukturerade intervjuer. Då ostandardiserade frågor är 

mer lämpade för att samla in mjuka data, till exempel för att ta reda på olika personers 

bedömningar av samarbetsklimatet i en organisation.  

 

Vi har valt att skydda respondenternas anonymitet genom att använda fingerade namn. Vi är 

medvetna om att det kan ses rörigt då vi inte klargör vilken position de har, men det skulle då 

gå att förstå vilka de är. Det viktigaste för oss var att få presentera helheten av kontoret och 

vilken position respektive person har fick därför mindre betydelse. Däremot är vi medvetna 

om att vissa åsikter är nödvändiga att återge utifrån en position. En del uttalanden värderas 

olika utifrån vilken position medarbetaren har, därmed har vi meddelat om position 

exempelvis vid några uttalanden från cheferna. 

 

2.4 Trovärdighet 
I kvalitativa studier anses det ofta lämpligt att arbeta med begreppet trovärdighet, dock är det 

begreppet validitet som författarna använder. Därmed är det detta begrepp som återfinns 

under denna rubriks litteratur.  

Enligt Kylén (2004) är validitet är värdet av de uppgifter som samlas in. Det vill säga hur 

användbara uppgifterna är för att lösa det problem man arbetar med. Validiteten är beroende 

både av att man får in relevant data, det som behövs, samt att man inte samlar på sig massa 

onödig data som ”skymmer sikten”. Validiteten bedöms efter om datainsamlingen leder till 

slutsatser, som i sin tur kan ledar till bra beslut och effekter. Under intervjuer gäller det att 

fråga efter det man är ute efter, och inte hamna i det som är intressant men för utredningen 

oviktigt. Enligt Ejvegård (2002) avser man med validitet att man som forskare verkligen 

mäter det som man avser att mäta.  
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Validiteten i vår uppsats har varit av blandad karaktär. Vi har ofta känt att vi behövt ta oss 

genom mindre relevanta frågor för att komma företaget och medarbetarna närmare. Vi har 

exempelvis frågat alla anställda om hur deras bakgrund och tidigare erfarenheter ser ut samt 

hur länge de arbetat på banken. Detta är ingen information som används i uppsatsen men ändå 

enligt oss författare behövts, dels för att ska kunna skapa en relation och kunna visa ett 

intresse till den intervjuade och på så vis få ärligare och djupare svar. Detta sätt att arbeta har 

bidragit till att få en bättre förståelse för vilka människor som arbetar där samt för att kunna se 

samband i medarbetarnas åsikter och till exempel arbetsposition eller antal år på arbetsplatsen.  

Det har i allmänhet funnits en stor tillgång till information som vi inte haft någon nytta av och 

det har gjort att arbetet med att värdera vad som ansetts relevant för vår studie har varit 

omfattande. Mycket beroende på att detta är ett komplext begrepp men även för att vi samlar 

fakta från människor med olika åsikter, värderingar och synsätt. 

 

Något vi anser höjer trovärdigheten av denna studie är att vi har velat låta flertalet citat få 

spegla ett sammanhang. Genom att ordagrant ange hur medarbetarna uttryckte sig ville vi 

skapa en högre trovärdighet för undersökningen. Studien har varit spännande och våra 

respondenter har varit bra på att uttrycka och formulera sig varför vi tycker det varit självklart 

att citera deras formuleringar istället för att ange dem i bearbetad text. Att använda citat har vi 

även valt i hopp om att undersökningen ska bli trevligare att läsa. Att vi använde oss av 

bandspelare under samtliga i förväg bokade intervjuer var ytterligare ett bidrag till att öka 

trovärdigheten. Det menar vi därför att med hjälp av den har vi inte enbart behövt lita på vårt 

eget minne och vår förmåga att hinna anteckna utan vi har haft möjligheten att genom hela 

empirin kunna stämma av och lyssna om igen på vad som sagts.  

 

2.5 Tillförlitlighet 
I denna kvalitativa studie anses det även lämpligt att arbeta med begreppet tillförlitlighet, 

dock är det begreppet reliabilitet som författarna använder. Därmed är det detta begrepp som 

återfinns under denna rubrik. 

 
Reliabilitet anger, enligt Kylén (2004) tillförlitlighet, hur pass sanna uppgifterna är i en studie. 

Sanning blir ett relativt begrepp då det både kan vara sanning enligt en individs synvinkel 

eller en saklig sanning, det vill säga fakta. Reliabilitet innefattar också att de data man få in är 

stabila, att de inte ändras om inte de yttre förutsättningarna ändras. Reliabiliteten kontrolleras 

genom att upprepa datainsamlingen, vilken ska ge samma resultat varje gång. Mjuka data som 

åsikter, upplevelser och känslor kan variera men ändå vara reliabla om de pekar åt samma 

håll, en form av stabilitet. Hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten. Bortfalla kan minskas genom 

att tydligt motivera varför de vi frågar ska ställa upp på intervjuer, svara på enkäter samt 

medverka vid observationer. Även Ejvegård (2002) formulerar sig liknande. 

Låg reliabilitet sänker validiteten, enligt Kylén (2004). Däremot behöver inte hög reliabilitet 

öka validiteten. Hur tillförlitliga uppgifterna än är behöver de alltså inte påverka 

användbarheten. Författaren menar även att kraven på dem bägge rubrikerna bör vara lika 

stora.  

 

Reliabiliteten i uppsatsen menar vi är hög. Då vi utgår från att förklara medarbetarnas syn på 

kompetens och kompetensutveckling så finns det ingen som kan göra det bättre än dem själva. 

Vi har varit i kontakt med ungefär 20 % av de anställda på kontoret, i och med nio intervjuer, 

en mail korrespondens samt tre personer som vi samtalat med. Vi har även fått se deras 

personalundersökningar och där till viss del fått stöd i hur situationen på banken ser ut. 
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Däremot finns det självklart risker att vi kan ha pratat med personer vars åsikter skiljer sig 

från majoriteten på företaget, samt att de inte varit ärliga mot oss eller undanhållit information 

av värde. Vi kan även genom att inte har ställt vissa frågor helt missat någon del av deras syn 

på begreppen. Sammanfattningsvis sänker vår lägre validitet inte reliabiliteten, enligt Kylén 

(2004).  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras ett urval av teori som vi kommit i kontakt med och anser tillämplig 

inom denna studie. Utifrån vårt arbetssätt med att arbeta empirinära i vår fallstudie på 

Swedbank har vi gjort vårt slutliga val av teori efter genomförande av studien. Teorier som 

presenteras i detta kapitel är alltså teorier vi har kunnat härleda under tiden och efter vår 

empiriska studie. Teorierna presenteras ändå före fallstudien för att lättare kunna förstå 

empirikapitlet och förståelse för vald litteratur kommer då bli tydlig.  

 

3.1 Litteraturens syn på kompetens 
Begreppen kompetens och kompetensutveckling är komplexa, och det finns inte en betydelse 

som står över någon annan. För att ge en förklarande bild har vi därför valt att ta med olika 

författares försök att förklara dess innebörd: 

 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (2009) betyder kompetens: ”tillräcklig skicklighet, 

behörighet”. Begreppet speglar två synsätt, dels en informell skicklighet (tillräckligt bra för 

att kunna utföra arbetet, lösa uppgiften etc.), dels en formell behörighet (examen, legitimation 

etc.). 

 

Enligt Blomé (2000) är kompetens är en egenskap som beskriver en individs förmåga att 

genomföra något. Han menar att eftersom kunskap handlar om att veta, och kompetens om att 

göra, finns det en skillnad i hur man utvecklar dessa som individ. Genom att göra, agera och 

samverka med andra människor utvecklas vår kompetens. Detta kan givetvis även göras 

enskilt men att samverka med andra ökar effektiviteten och möjligheten till en bättre och 

djupare förståelse.  

 

Med kompetens menas en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext, enligt Skielse (1997). Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt 

(enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja 

och om möjligt utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 

erbjuder. En människa kan besitta en hög kunskap utan att för den skull vilja uppnå ett bra 

resultat. På samma sätt möter man personer som saknar djupare faktakunskaper med ändå 

lyckas, genom engagemang och vilja uppnå mycket goda resultat i sitt arbete. Uppfattningen 

blir då att kombinationen av hög kunskap och hög motivation och vilja är den bästa 

förutsättningen för ett bra resultat. Därmed är det viktigt att inkludera vilja och social förmåga 

i kompetensbegreppet, enligt författaren.  

 

Sahlqvist och Jernvall (1997 sid:11) beskriver kompetens genom följande citat;  

 

”Kompetens är mer än kunskap. Kompetens handlar om förmågan att lösa en uppgift. Det 

rymmer både teknisk och social förmåga. Förmågan att samarbeta, att leda och att ledas. 

Kompetens är kunskaper, färdigheter, erfarenheter, kontakter och värderingar, men också 

samordning och ledning.” 
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Begreppen kompetens och kompetensutveckling har vi valt att inte särbehandla då 

kompetensutveckling syftar till att öka kompetensen, enligt Lundmark (1998) Detta sker 

enligt flera författare både på arbetet och i vardagen och därmed hela tiden. Även Strömberg 

(2009) menar att det inte ger något att särskilja dem då kompetensen kan ses i aktion och 

interaktion och det är också där den utvecklas. 

 

Enligt Axelsson (1996) är det vid arbetet med kompetensutveckling viktigt att kompetens 

alltid måste relateras till en uppgift, aktivitet eller verksamhet. En individs kompetens beror 

på den arbetssituation som denna befinner sig i. Kompetens innebär att kunna handla i relation 

till en viss uppgift, situation eller arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan anse 

kunskaper, intellektuella, manuella och sociala färdigheter men även attityden och 

personligheten hos individen. Vilket Lundmark (1998) håller med om, det handlar om att ha 

en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete.  

 

Med kompetensutveckling ur den mer traditionella aspekten avses de åtgärder som syftar till 

att öka kompetens, antingen genom formell utbildning eller genom informella planerade 

aktiviteter i avsikt att främja lärande, till exempel introduktion på arbetsplatsen, arbetsrotation 

och utvidgade arbetsuppgifter, enligt Lundmark (1998) 

Kompetensutveckling innebär per definition förändring, enligt Nationalencyklopedin 

(091219). Kunskaper och färdigheter är här viktiga aspekter, men särskilt viktigt för 

individens kompetensutveckling är motivationen, att vilja och våga. 

 

Utifrån det sätt vi valt att se på begreppet menar vi att det inte finns en definitiv förklaring av 

kompetensbegreppen som står över någon annan, men det finns flera försök till att förklara 

innebörden. Viss litteratur menar att det handlar om att klara av en viss uppgift medan andra 

pekar på individens förmåga att tillämpa kunskaper i praktiken för att lösa olika situationer. 

Även om speciellt företag ser på kompetens som att den utvecklas genom kurser, utbildningar 

och arbetsrotation så är det enligt många bara är en liten del. Kompetensen utvecklas både i 

arbetet och i vardagliga situationer genom möten med andra människor eller situationer samt 

problemlösning.  

 

3.1.1 Kompetensutveckling genom planerade insatser 
Det vanligaste är att se kompetens som en resurs i ett företag, både i teorin och i praktiken, 

menar Strömberg (2009). Det handlar alltså ofta teoretisk kunskap och modeller som lärs ut i 

olika former för att öka kompetensen bland de anställda. Detta perspektiv har sitt ursprung i 

det traditionella företagsekonomiska synsättet med rationellt beslutsfattande, resursflöden och 

effektivitet som ledord. Även Ax et al. (2007) säger att tyngdpunkten fortfarande ligger på de 

formella styrmedlen, vilka är av relevans då ekonomiska mål eftersträvas. 

 

Strömberg (2009) menar att ur ett resurssynsätt är kompetens en av flera resurser som behövs 

för att driva en verksamhet. Kompetens kan ses som en variabel. Kompetens skiljer sig åt de 

mer traditionellt omtalade resurserna som maskiner och inventarier på så sätt att det inte är en 

resurs som går att se eller ta på. Tjänsteföretag som inte har sina huvudsakliga tillgångar i 

realkapital och råvaror skulle behöva kunna åskådliggöra de områden som inte går att 

synliggöra på samma sätt som de traditionella resurserna gör. Räkenskaperna skulle behöva 

kunna göra bland annat personalen och dess kompetens synliga vilket skulle ge en mer rättvis 

bild av företaget. I alla företag men då främst i tjänsteföretag görs stora satsningar och 

insatser för att utveckla kompetensen hos de anställda. Det finns alltså stora resurser som har 

investerats i företagets humankapital och sådana investeringar kommer kunna vara en del i 
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ekonomisk framgång. En anställd kan investeras i och med satsningar på högre kompetens 

och individen förväntas således kunna öka den personliga insatsen till företaget.  

 

Att kompetens är en resurs som företagen behöver kunna mäta är flera författare överens om 

men istället för att se den mänskliga kompetensen som humankapital menar Nilsen och 

Högström (1996) att kunskapskapitalet kan ses som den immateriella tillgången goodwill. 

Eftersom kompetens är en resurs som kommer att generera framtida vinster. De manar att 

problemet med hur det ska värderas är stort och att problem uppstår bland annat i vem som 

ska värdera tillgången och beroende på vem som värderar vilken trovärdighet informationen 

ska anses få. Vad som är givet är att kompetens ska hänföras till ett ekonomiskt värde. 

Oavsett om ett företag satsar på kompetensutveckling eller på att köpa in nya maskiner så 

handlar det om en investering. Sahlqvist och Jernvall (1997) påpekar att för att få betrakta sig 

som en modern och intelligent organisation så ska medarbetarna absolut ses som en tillgång 

och inte bara som en kostnad i resultaträkningen. Även dessa författare menar att 

medarbetarna är en investering för företaget. Efter att ha genomfört investeringar är det alltid 

viktigt att se till att utnyttja och använda den väl. 

 

Genom att kompetensutveckling kan ses som en resurs i företaget kan den tas ur sitt 

sammanhang och mätas, menar Johansson (Johansson 1987 i Strömberg 2009). Betydelsen av 

att se kompetens som en resurs är just därför att dessa kan synliggöras menar även Repstad 

(2005) som skriver att resurser är det mest synliga i organisationen. Ofta är resurserna i form 

av människor skillnaden på om ett mål uppfylls på ett tillfredställt sätt eller ej. Om det råder 

brist på en resurs är det en variabel som blir lätt att upptäcka exempelvis om det råder 

personal- eller kompetensbrist. Strömberg (2009) hävdar att med synen av kompetens som 

resurs kan kompetensen höjas genom planerade insatser, som kurser, utbildningar och  

”team - building” på företaget. Söderström (1990) för samma resonemang då han diskuterar 

kompetensutveckling genom planerade insatser och han nämner även rekrytering som en 

planerad insats och menar att det är ett tillfälle att tillföra ny efterfrågad kompetens. 

Strömberg (2009) menar att då kompetens blir något mätbart finns det möjlighet att få upp 

personalfrågor på dagordningen och området blir möjligt att diskutera. Det finns 

undersökningar som visar att man på detta sätt kan lyfta fram personalfrågor så att ledningar 

förstår vikten i dem. Författaren betonar vikten av att synliggöra kompetensen och säger att 

det som syns finns!  

 

Enligt Hall (1990) finns det ett samband mellan kompetensen och produktiviteten i en 

organisation. En organisation som har problem med produktiviteten har troligen inte problem 

med materiella resurser utan snarare om outnyttjad mänsklig kompetens. Om organisationer 

skulle kunna ta tillvara en bråkdel av den mänskliga förmåga som finns hos individerna så 

skulle produktiviteten kunna bli betydligt bättre. Problem med outnyttjad kompetens leder till 

låg produktivitet och med det missnöjda medarbetare. För att kunna lösa sådana problem så 

krävs en omdefiniering av problemet. Synsättet på produktiviteten behöver förändras, det är 

egentligen inget annat än ett mätbart symptom på hur kompetensen sköts. Ansvaret för 

produktiviteten ligger hos både chefspersonalen som hos den som tillverkar produkten eller 

säljer tjänsten. Hall (1990) har tagit fram en formel för produktivitet och i den ingår chefernas 

produktivitet precis som mer traditionella faktorer. Produktiviteten betraktas som en funktion 

av både den miljö som chefspersonalen skapar och den individuella kompetensen; 

Produktivitet = f (Den miljö som cheferna skapar * Individuell kompetens) 

Produktivitet är i det sammanhanget ett mätverktyg eller ett symptom. Individuell kompetens 

betraktas som en fast resurs där uttrycksformerna varierar efter omständigheterna. Slutsatsen 

blir att miljön som cheferna skapar är den variabel i funktionen som kan påverkas. Skapar 
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cheferna en produktiv inställning inom organisationen och ger utrymme för kompetens 

kommer det att bidra till en ökad produktivitet.  

 

 

3.1.2 Uppdelningar av individens kompetens 
Kompetensen anses enligt många vara något mer än bara kunskap och uppdelningar görs ofta 

i olika typer av kompetens som en individ kan besitta. Genom dessa uppdelningar vill man 

göra begreppets innebörd mer hanterbar.  

 

Flera författare har gjort liknade uppdelningar och vi har här valt att illustrera hur Lundmark 

(1998) delar in begreppen i följande beståndsdelar: 

 

 

Figur 1, (Källa: Lundmark, 1998: s 36) 

 

Strategisk kompetens kräver att individen har kunskaper om affärsidén och om de konkreta 

mål som företaget satt upp. Förutsättningen är att dessa mål måste accepteras av de anställda 

och sedan påverkar handlandet, både lång- och kortsiktigt. Man bör även förstå sin egen roll i 

organisationen samt kunna arbeta långsiktigt utifrån en helhetssyn på verksamheten. 

Strategisk kompetens innehåller även förmågan att förstå omvärldens eventuellt förändrade 

krav på verksamheten och att kunna bedöma eventuella framtida konsekvenser av ett visst 

beslut. 

 

Yrkeskompetens här återfinns de grundläggande kunskaper och färdigheter för yrkesrollen 

ingår. Teoretiskt kunnande som krävs för att utföra arbetsuppgiften på ett korrekt sätt. 
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Personlig kompetens handlar om förhållningssätt, attityder och värderingar som individen har 

till organisationen och andra människor. Det kan till exempel röra sig om personliga 

egenskaper, etik, motivation, och kreativitet. 

 

Social kompetens innehåller förmågan till samarbete och sociala kontakter, att visa hänsyn 

och respekt samt att kunna lyssna och vara följsam i olika samarbetssituationer. Man bör ha 

en god förmåga att kommunicera samt att ha förståelse för organisationens olika kulturer. 

 

Funktionell kompetens handlar om att sammanfoga alla de tidigare nämnda delarna av 

kompetens. Det rör sig om att vara professionell i olika arbetssituationer som kan uppstå i 

organisationen.  

Vi har här valt att ta med Lundmarks (1998: s 37) exempel för att ge ett konkret exempel på 

vad som skulle anses som funktionell kompetens, och därmed en kompetent lärare i detta fall.  

 

”För utbildare innebär det att kunna tillämpa en helhetssyn vid planering av en viss kurs, att 

använda relevanta arbetsformer i relation till aktuella utbildningsmål och att kunna agera 

situationsanpassat i kontakten med deltagare och i samarbetet med kollegor. För detta krävs 

en god ämnesmässig grund, en genomtänkt pedagogisk grundsyn, grundläggande kunskaper i 

planering och genomförande av utbildning samt psykologisk blick för vad olika människor 

och situationer fordrar i fråga om insatser.” 

 
Cheetham och Chivers (1996) har i sin artikel skapat en holistisk modell över kompetens. Det 

vill säga en modell vars syfte att helheten ska vara större än summan av delarna och att inget 

kan beskrivas enskilt ur sitt sammanhang. Författarna påpekar att varje rubrik är illustrativ 

och har inte till avseende att vara uttömmande. Modellen är ett försök att kombinera 

individuella styrkor inom sammanhängande ramar som förhoppningsvis ger en mer komplett 

modell för kompetens. Naturligtvis kan ingen modell fullt återspegla verkligheten kompetens 

är ett område där verkligheten är särskilt komplex. 

 

 
Figur 2, (Källa: Cheetham och Chivers 1996) 

 

I modellens kärna finns fyra viktiga komponenter på kompetens, enligt Cheetham och Chivers 

(1996). Dessa är; funktionell kompetens, personlig kompetens, teoretisk kompetens och etisk 

kompetens. De streckade linjerna mellan de centrala komponenterna är avsedda att 

understryka att de i viss mån är beroende av varandra. Teoretisk kompetens definieras av 

författarna som innehav av lämplig arbetsrelaterad kunskap och förmåga att omsätta detta till 
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effektiv användning. Funktionell kompetens definieras som förmågan att utföra en rad olika 

arbetsuppgifter effektivt för att ge specifika resultat. Definitionen av personlig kompetens är 

förmågan att vidta lämpliga handlingar och kunna anpassa beteendet gentemot omgivningen. 

Etisk kompetens definieras som innehav av etiska personliga och professionella värderingar 

samt förmågan att göra rättvisan hörd. De övergripande komponenterna är ett antal så kallade 

”meta-komponenter”. Dessa inkluderar kommunikation, personlig utveckling, kreativitet, 

analysering och problemlösning. Denna lista är nödvändigtvis inte fullständig. Meta-

komponenterna hjälper till att utveckla kärnkompetens eller kan förbättra och förmedla 

kompetens i olika former.   

 

3.1.3 Kompetens i vardagen 
Kompetensen innehåller betydligt mer än vad de mera traditionella begreppen kunskaper, 

färdigheter och attityder förmår täcka menar Lundmark (1998). Viktiga komponenter är 

motivation och vilja. Samtidigt säger hon att kunskap är kärnan i en individs kompetens. 

Axelsson (1996) håller med i diskussionen om att det blivit allt tydligare att kraven på 

kompetens har ändrat i sin karaktär. Ett av skälen sägs vara den allt större förändligheten och 

komplexiteten bland företagen, många betraktar sig idag som ”lärande organisationer”, det 

vill säga organisationer som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter 

på ett bättre sätt. För att utvecklas är det viktigt att stanna upp och reflektera över vardagliga 

händelser, enligt Eriksson (2001). Man bör reflektera över hur man har handlat eller inte 

handlat. Författaren menar att man lär sig av erfarenheter och inte sällan är det av misstagen 

man lär sig. Ett bra sätt är då att möta nya situationer och ställas inför problem som måste 

lösas.  

 

Skielse (1997) menar att en människa kan besitta en hög kunskap utan att för den skull uppnå 

ett bra resultat. På samma sätt möter man personer som saknar djupare faktakunskaper med 

ändå lyckas, genom engagemang och viljan att uppnå mycket goda resultat i sitt arbete. 

Strömberg (2009) hävdar att ur ett metasynsätt finns kompetensen i aktion och interaktion. I 

handling, agerande och samspel mellan individer, det vill säga i aktion och interaktion, 

uppstår det processer som får saker att hända i ett företag. Möten, försäljningar, telefonsamtal, 

fikaraster, samarbeten och andra kundkontakter är exempel på processer och det är här som 

människors skicklighet i att lösa problem och ”förmågan att få till det” syns. Puolimatka 

(2004) understyrker att samspelet med andra människor är väsentligt för 

kompetensutvecklingen. I samspelet med anda människor är kommunikation och interaktion 

lärandets livsnerv. Mitt i all högteknologi menar han att kaffebryggaren i hörnet därför får stor 

betydelse för lärandet på en arbetsplats. Här blottas ett kollektivt minne genom berättelser och 

här blir den nyanställde delaktig i vad som varit samt vad man kan behöva veta i framtiden. 

Begreppet kompetensutveckling kommer således att innehålla mer än enskilda medvetna 

insatser. Strömberg (2009) menar att det blir betydelsefullt att titta på vad medarbetarna möter 

för typ av kompetens i relationer till andra individer och i den kontext de rör sig i.  

 

Med denna uppfattning om kompetens, menar Strömberg (2009), blir det inte länge 

framgångsrikt att enbart fokusera på individers olika kompetens som till exempel teoretisk-, 

praktisk kunskap och social kompetens utan snarare titta på hur människor agerar och 

interagerar. Frågorna blir då:  

”Hur får de till det?” Vad är det som gör att de inte får till det?”  

Agerandet och interagerande påverkar både oss själva och människor runt omkring. Detta 

innebär en ständig förändringsprocess i varje möte. Mot den bakgrunden blir kompetens och 

kompetensutveckling allt för komplexa för att plockas ur sitt sammanhang och mätas. 
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Kompetensen syns med detta perspektiv i agerande, språk, system och symboler. I aktion 

speglas hierarkier, normer och värderingar genom bland annat uttalanden och kroppsspråk 

samt välmående. Lundmark (1998) menar att kompetens handlar om ett personligt 

engagemang och kunskaper, vilka förenar tekniskt och praktiskt kunnande. 

Kompetensutveckling inbegriper då en förmåga att utveckla både arbetet och den egna 

kompetensen samtidigt. 

 

Vi har här valt att ta med Strömbergs (2009: s 26) citat som vi tyckte var en målande 

beskrivning.  

”Hur kommer det sig att en föreläsning jag har inom mitt ämnesområde med samma material 

och innehåll kan få så olika utfall? Jag kan varken mer eller mindre från tillfälle till tillfälle. 

Men min förmåga att ”få till det” tycks olika. Beroende på hur jag mår, min utstrålning och 

vilka jag möter och hur de mår kommer samspelet att ta sig olika uttryck. Det är i processen 

där jag både är subjekt och objekt som upplevelsen skapas. I denna process blir det för mig 

svårt att särskilja min kunskap i ämnet från det framförande jag gör. Många känner säkert 

också igen känslan av att vara fel klädd, antingen för uppklädd eller inte tillräckligt fin för 

evenemanget i fråga. Man känner sig obekväm, rastlös och det är svårt att riktigt vara sitt 

eget avslappnade jag.”  

 

Köppö (2004) säger att det är ledarskapet som måste skapa förutsättningarna för att 

kompetensutvecklig ska vara möjligt. Han pratar om ”lärande samtal” i organisationen för att 

förmedla kunskaper vidare till alla medarbetare. Då det i vissa företag har det visat sig att 

lärande samtal ensamt har mycket stor betydelse för sakkunskapens utveckling.  

 

Enligt Mannberg (2001) utgör alla relationer och sociala kontakter i grund och botten ett 

nätverk. Dessa är en viktiga för att kunna förverkliga oss själva och utvecklas, menar hon. 

Målet med att skapa nätverk är att utveckla kompetensen inom individen. Detta betyder inte 

att alla relationer ger möjlighet till personlig utveckling utan det gäller att välja nätverk som 

bidrar med kvalité, annars skapar det bara emotionell trötthet, enligt författaren. Att nätverka 

har många positiva faktorer, bland annat för att utveckla potential och hjälpa till att förutse 

händelser. Nätverk hjälper även till med att sprida viktig information och att lösa problem. 

Genom att utbyta erfarenheter med andra skapas idéer och nya kund- och jobbkontakter vilket 

i sin tur skapar ett gott anseende. Grundtanken med att delta i nätverk är att man vill varandra 

väl och att det ska handla om såväl givande som tagande. Att arbeta på ett sådant sätt behöver 

inte innebära att båda parter genast får något i utbyte av relationen, utan nätverkande är något 

man arbetar med på sikt. Även Eriksson (2001) betonar hur viktigt att kunna kommunicera 

med medarbetare i organisationer. På företag där man ska besluta om olika saker och 

åstadkomma något, inte bara vara tillsammans gäller det kan kunna prata med varandra. Det 

uppstår ofta problem och konflikter på arbetsplatser. Författaren menar att lösningen kan ligga 

i en öppen uppskattning av konkurrensen, samtidigt med drivkraften till arbetsgemenskap och 

målet att åstadkomma något tillsammans.  

 

Istället för att se kompetens som en separat resurs möjlig att påverka genom 

utvecklingsinsatser blir det genom metasynsättet, nya nyckelord viktiga för att få en bild av 

hur man ”får till det”, enligt Strömberg (2009). Nyckelorden kan ses i agerande, 

organiserande, språk och system. Vilka nyckelord som anses viktiga kan vara olika för olika 

verksamheter och i olika sammanhang. Lundmark (1998) är inne på samma spår och menar 

att det är vissa specifika kvaliteter som blivit allt viktigare inom kompetensutvecklingen. Det 

är viktigt att komma ihåg att människor i arbetslivet utvecklar kompetensen på många olika 

sätt. Kompetens skapas vid deltagande utbildning, i de vardagliga arbetsuppgifterna samt via 
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arbetskamrater. Vid personalutbildning ska man försöka systematisera och effektivisera den 

inlärning som anses vara värdefull för arbetet. Det är viktigt att nya kunskaper kommer att 

användas i arbetet och att kunskapen lyckas resultera i något värdefullt. Att påverka en individ 

kan ske på många olika sätt, till exempel genom att lyssna på andra människor, genom att 

delta i en diskussion, att läsa eller titta på TV, enligt Lundmark (1998). 

 

Cheetham och Chivers (1996) hävdar att kompetens ofta handlar om att människor inte är 

medvetna om den kunskap de besitter eller hur den kan vara värdefull för andra. Effektiv 

överföring av denna kunskap kräver i allmänhet omfattande personlig kontakt och förtroende. 

Denna typ av kunskap kan inte lätt delas. Ofta handlar det om vanor och kultur som vi inte 

känner igen i oss själva, enligt författarna. Inom området kunskapshantering, hänvisar 

begreppet ”tyst kunskap” till en kunskap som endast är känd av en person och som är svår att 

kommunicera med resten av en organisation. Kunskap som är lätt att kommunicera kallas 

explicit kunskap. Processen att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap kallas artikulation.  

 

Genom detta kapitel förstår vi att för att utveckla sin kompetens som individ är det viktigt att 

reflektera, utvärdera och förstå situationer för att sedan kunna lära sig av sina erfarenheter. 

Även genom att se hur andra agerar kan man utveckla den egna kompetensen. Vissa förmågor 

är man inte medveten själv om att man har eller inte har, som kroppsspråk, tonläge och så 

vidare. Genom denna syn på kompetens har individen själv större ansvar för utvecklingen 

men planerade insatser från ledningen skulle kunna vara problemlösning, observationer och 

diskussioner medarbetarna sinsemellan samt coachning och nätverkande.  

 

 

 
 Figur 3, Begreppet kompetens kan ses ur olika synvinklar (Källa: Egen) 
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3.2 Social kompetens och dess viktiga innebörd 
Social kompetens är av mycket stor vikt, speciellt i tjänsteföretag. Där är det personalen som 

är företagets ansikte utåt och därmed det största konkurrensmedlet. Social kompetens handlar 

om att kunna möta olika personligheter på ett framgångsrikt sätt. Personalen ska kunna 

anpassa sig utefter vem man möter och sedan främja den sociala samvaron och kommunicera 

på lämplig nivå. Enligt Mannberg (2001) ska den sociala kompetensen sen som en del av 

yrkeskompetensen.  

 

Enligt Eriksson (2001) varierar en människas sociala kompetens över tid och från situation till 

situation. Hon menar att situationerna i vissa fall kan vara prövande men ibland hjälper 

omgivningen till med utövandet av den sociala kompetensen. Mannberg (2001) säger även 

hon att social kompetens skiftar mellan olika situationer. På arbetsplatsen krävs det olika 

förmågor beroende på om man ingår i en arbetsgrupp eller när kollegan ber om ett personligt 

råd. Uppfattningen är ofta att den som är glad, positiv och skämtsam är mer socialt kompetent 

än den tysta medarbetaren. Författaren menar att den utåtriktade personen är mer socialt 

kompetent i vissa situationer och mindre kompetent i andra. Om en medarbetare exempelvis 

är ledsen och bekymrad och får en klapp på axeln med kommentaren ”Det fixar sig vet du, 

sånt är livet!” var det kanske inte det som behövs just då. Den tysta och lugna personen 

kanske istället skulle lösa denna situation på ett bättre sätt, enligt Mannberg (2001). 

 

Hela grupper kan bli socialt kompetenta, enligt Eriksson (2001). För att utvecklas är det 

viktigt att stanna upp och reflektera över vardagliga händelser, för att se hur man har handlat 

eller inte handlat. Författaren menar att man lär sig av erfarenheter och ofta är det just efter 

misslyckanden som potentialen till social kompetensökning ligger. Mannberg (2001) betonar 

att social kompetens inte är några specifika personlighetsegenskaper som en del har men inte 

andra. Utan det handlar om en färdighet som man kan lära sig och bli bättre på. Eriksson 

(2001) håller med, och säger att man aldrig blir färdig med utvecklingen av den sociala 

kompetensen. Det spännande är konfrontationerna i vardagliga livet mellan människor och 

sociala och etiska regler menar hon. Då det där av blir vikigt med de vardagliga 

reflektionerna, både för individen och i grupp.  

 

Persson (2003) hävdar att social kompetens är grunden för människors möjlighet att medverka 

i den sociala tillvaron vi lever i. Den sociala kompetensen är en kompetens människor sällan 

reflekterar över. Samtidigt är den så viktig och ibland självklar att den ständigt existerar 

ibland oss. Resonemanget om att social kompetens är en kompetens kan man inte alltid 

förklara exemplifieras med frågor som; ”Var lärde du sig att undvika vissa främlingar och inte 

andra?” eller ”Varför visar du vissa människor respekt och inte andra?”. Sammanfattningsvis 

anses social kompetens vara en förmåga som människor lyckas utveckla. 

 

Enligt Mannberg (2001) innebär social kompetens att kunna hantera två grundläggande 

perspektiv. Det första är att vara medveten om sig själv, vem man är och vad man kan och 

vill. Det handlar om att tydliggöra sina åsikter för andra människor och inte bara anpassa sig 

till omgivningen. Det andra perspektivet är att kunna sätta sig in i andra människors situation 

och lyckas se deras behov. Det är detta som ligger till grund för den empatiska förmågan hos 

medarbetare och ledare. För att utveckla den sidan finns hjälpmedel som samarbetsträning, 

samtalsträning, konflikthantering med mera.  

 

Empati ses enligt Mannberg (2001), som ett nyckelbegrepp inom social kompetens. Det är ett 

ord som fått många olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. När det 

talas om empati brukar det beskrivas som att ”man känner empati”, men det är egentligen inte 



22 

 

en känsla, menar hon. Empati kan beskrivas som det tillfälle då man genast lyckas skapa en 

uppfattning av en annan människas känslor. Empati betyder att man skapar en uppfattning om 

ett känsloläge och det har inget att göra med om man tycker om personen i fråga eller inte. 

Kommunikation av känslor sker med kroppsspråket och med rösten men framförallt är det 

kanske ansiktet som förmedlar känslorna ut ur kroppen. 

 

3.3 Mätning av prestationer 
Vi har tidigare nämnt att det som syns finns, det vill säga, för att ledningen ska kunna besluta 

kring något det är viktigt att det synliggörs. Ett konkret sätt är då mätning och statistik. 

  

Ax et al. (2007) talar om att ägnas mycket tid och resurser till att mäta olika aspekter på 

verksamheter. Exempelvis budgetering och intern redovisning, men även mätningar av 

prestationer, så kallad prestationsmätning. Ordet prestation avser i det sammanhanget vad som 

har åstadkommits, utförts eller genomförts. En prestation kan i princip vara vad som helst, och 

därmed kan företagen även mäta kompetens. Det kan även vara utförandet av en tjänst eller 

arbetet med att få nöjda kunder alternativt nöjda medarbetare som mäts. Det är här viktigt att 

se till vilka aspekter som tas med i mätningen och även vad som inte tas med.  

Ett prestationsmått utgör ett tal eller en annan storhet som i komprimerad form ska ge 

information om en prestation. Andra benämningar än prestationsmått är nyckeltal, mätetal 

eller styrmått. 

 

Nilsen och Högström (1996) berättar om att ökningen av hur viktig personalen och dess 

kunnande är, har medfört att intresset för att kunna synliggöra kompetens hos individerna har 

ökat. Personal och kompetens har utvecklats till att anses vara en av organisationens 

viktigaste tillgångar och därför är det ett område som blir intressant att kunna mäta. Olika 

förslag på hur kompetens ska kunna värderas i företag har presenterats men hur bedömningen 

av värdet ska gå till och vilken part som ska göra den finns idag inget bra svar på.  

Detta bekräftas av Ax´s et al. (2007) resonemang kring det faktum att under senare år har 

intresset för icke-finansiella prestationer ökat stort och några av anledningarna till det menar 

de är just de svagheter som finns i de finansiella måtten. Då de finansiella måtten fokuserar 

för mycket på det som redan inträffat, de är för aggregerade för att till exempel ge signaler om 

orsaker till problem och att finansiella mått anses ofta svåra att förstå och relatera till det egna 

arbetet, för medarbetarna.  

 

Ax et al. (2007) hävdar att prestationsmätning hos företag bara fyller sin fulla funktion om 

företagen lyckas ta hänsyn till vissa riktlinjer. Listan på riktlinjer kan göras lång och det är 

viktigt att vara medveten om att nedan nämns bara några få  

 

 Prestationsmålen ska vara motiverande. Det vill säga det är viktigt att personalen är 

informerad om syftet med mätningen och vilken betydelse det har om man uppnår 

målen. Personalen måste känna att målen är realistiska därför ska inte målen vara för 

högt satta.  

 Innebörden av de prestationsmått som används ska förstås av personalen. Vilket inte 

betyder att varje medarbetare ska kunna förstå alla prestationsmått men att 

medarbetaren ska kunna förstå allt som kan relateras till det egna arbetet.  

 Personalen ska kunna påverka de prestationer som mäts och som man ansvarar för. 

Möjligheten att kunna påverka är viktigt och även att den ansvarige ska ha 

befogenheter och tillräckliga resurser för att kunna vidta åtgärder för att påverka 

prestationerna.  
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 De anställda ska informeras om utfallet av prestationsmätningarna. Återrapportering 

av mätningarna gentemot personalen är viktigt bland annat för att de ska få kännedom 

om vad arbetet mot målen har för effekt samt för att få medarbetarna att känna sig mer 

engagerad. Återrapportering bör göras utan fördröjanden om arbetet som utförs inte 

visar sig ha önskad effekt behöver justeringar göras så fort som möjligt. Annars 

kommer personalen att utföra icke värdeskapande arbete i onödan. 

 

Hall (1990) fortsätter diskussionen med att huruvida kompetensen ser ut i en organisation 

kommer att påverka hur produktiviteten blir. En organisation som har problem med 

produktiviteten har troligen inte problem med sina materiella resurser utan snarare om den 

outnyttjade mänskliga kompetensen, säger han. Organisationerna skulle bara behöva ta vara 

på en liten del av individernas förmåga för att lyckas förbättra produktiviteten betydligt. 

Problem med outnyttjad kompetens leder till låg produktivitet och missnöjda medarbetare. 

Synsättet på produktiviteten behöver förändras, menar författaren, då det egentligen inte är 

något annat än ett mätbart symptom på hur kompetensen sköts. Ansvaret för produktiviteten 

ligger hos både chefspersonal och dem som tillverkar produkten eller säljer tjänsten. Ledare 

och medarbetare måste vara produktiva i alla led.  

 

Dagens företag har enligt Schou (2007) insett hur viktiga medarbetarna är i och med sina 

erfarenheter, kunskap och eventuella kundkontakter och nätverk. Detta har skapat konkurrens 

mellan företag om de mest attraktiva medarbetarna. För att kunna rekrytera de bästa gäller det 

att kunna representera ett bra företag med bra arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Företagen 

vill att duktiga medarbetare ska stanna inom organisationen och utvecklas, därför är det 

viktigt att kunna motivera sina medarbetare. För att kunna skapa ett företag som anses vara en 

attraktiv arbetsplats gäller det att ta reda på vad medarbetarna anser vara attraktivt och vilken 

inställning de har till arbetet. För att kunna behålla medarbetarna gäller det att lyssna till vilka 

realistiska förändringar företaget skulle kunna genomföra. För att kunna ta reda på det gör 

företagen så kallade medarbetarundersökningar.  

 

Medarbetarundersökningarnas syfte beskriver Schou (2007) som att kunna styra 

verksamheten med utgångspunkt i medarbetarnas åsikter. Med sådana undersökningar kan 

företag mäta och analysera hur medarbetare ser på sin arbetssituation. Mätningarna eller 

undersökningarna ska visa på organisatoriska problem som till exempel stress. Resultatet kan 

även kunna fungera som ett verktyg för; utveckling och förändring, företagsstyrning, 

ledarskapsutveckling och för att kunna följa upp de mer tystlåtna medarbetarnas åsikter. Den 

största svårigheten med den här typen av undersökningar är att lyckas använda resultatet som 

ett verktyg för förändring. Ofta händer det för lite efter att resultatet har presenterats, det 

stoppas undan eller blir något som företaget inte ”hinner med”.  

 

Vidare talar Schou (2007) om hur viktigt det är att hitta en bra balans mellan medarbetar- och 

företagsinriktade frågor. Om undersökningen ska kunna leda till förändring är denna balans av 

betydelse för att kunna generera nytta för företaget som helhet. Om fokus riktas för mycket på 

medarbetarna ser inte ledningen kopplingen till hur det ska kunna generera fördelar till 

företaget och ledningens intresse svalnar. Det omvända förhållandet, om ämnet för 

undersökningen handlar om sådant som inte berör medarbetarnas arbetsuppgifter kommer det 

inte att engagera dem och undersökningen blir oanvändbar. 
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3.4 Organisationskulturens betydelse för kompetensen 
Organisationskulturen påverkar kompetensutvecklingen och kan både främja och hämma, 

enligt Lundmark (1998). Flera forskare framhåller det faktum att kulturen påverkas av 

cheferna i organisationen. Genom deras sätt att agera, hur de fungerar i kritiska situationer, 

vad de belönar och enligt vilka kriterier de rekryterar personal. 

 

Kulturen är delvis osynlig och ofta svårfångad. Trots detta är det betydelsefullt att försöka få 

en uppfattning om vad som värderas högt respektive lågt och vad som har en positiv eller 

negativ symbolvärde inom en organisation, enligt Lundmark (1998). Ax et al. (2007) menar 

att organisationskulturen påverkar det sätt vilka personer fattar beslut, kommunicerar, 

bedömer andras ord och handlingar samt som tidigare nämnt bedömer vad som i olika 

avseenden är bra och dåligt, vad som är önskvärt och icke önskvärt och vad som bör 

eftersträvas respektive undvikas. Det handlar bland annat om hur man känslomässigt beter sig 

i olika situationer, hur möten och företagsfester äger rum, vilket språk eller vilken jargong 

som finns, eller vilka uttalade värderingar och normer som existerar. Även Hall (1990) har 

liknande uttalanden här. Han fortsätter med att varje organisation har sin karaktär eller anda, 

en organisationskultur där bland annat föreställningar om människors betydelse och normerna 

för auktoritet och inflytande kan urskiljas. Kulturen består vanligtvis av en blandning 

principer, dagliga ledningsmetoder, anställdas föraningar och förväntningar och de system 

som finns för belöning och straff. Organisationskulturen förmedlas och är något som existerar 

på ett undermedvetet sätt, det är något som känns utan att det syns. Ledningens värderingar 

kommer från deras grundläggande syn på värdet hos människorna som utför arbetet. 

Medvetet eller omedvetet påverkas de anställdas självuppfattning av vilka värderingar 

ledningen har. För att kunna förstå problem i en verksamhet och för att kunna föreslå lämpliga 

åtgärder är det viktigt att belysa och beakta de attityder som finns till kompetensutveckling, 

enligt Lundmark (1998). 

 

Om en del av den organisatoriska kompetensen utgörs av normer, värderingar och kultur kan 

det tänkas var svårt att med enskilda utvecklingsinsatser förändra dessa mönster. Däremot 

kommer företagskulturen och gamla värderingar som ”sitter i väggarna” inte förändras om 

inte enskilda individers uppfattning förändras. (Strömberg 2009) 

 

Schou (2007) menar att företag med arbetsuppgifter som kräver hög kunskap gör att 

medarbetarnas kompetens och erfarenheter får en stor påverkan på hur verksamheten kommer 

att utvecklas. En sådan strukturerad organisation blir tvungen att skapa en organisationskultur 

som är generös och ödmjuk. Detta blir extra viktigt för att kunna behålla personer de vill ha 

kvar inom organisationen och för att kunna utveckla den kompetens de behöver. Ju större 

kompetens en medarbetare innehar desto viktigare blir medarbetaren i företagets framgång. 

Detta visar på hur viktigt det är att kulturen till viss del kan anpassas till individens 

förutsättningar och önskemål. Hall (1990) menar att det handlar om att förändra 

arbetsförhållanden i en verksamhet och att det då är lika viktigt att förändra attityden och 

antaganden hos de som ansvarar förändringen. Det handlar inte om att utveckla 

organisationen som medarbetarna önskar utan istället lyckas forma organisationen med den 

kompetens som finns till hands genom att leda på ett bra sätt kunna organisera för 

kompetensutveckling, enligt författaren. 

 

Enligt Schou (2007) är medarbetarundersökningars utförande förknippade med hur 

organisationskulturen ser ut. Organisationskulturen handlar ofta om arbetsklimatet och vilka 

värderingar som individerna har. Kulturen och klimatet i en organisation ligger till grund för 

vilka beteenden och tankar som återfinns såväl individuellt som kollektivt. 
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3.5 Ledningen och dess påverkan på kompetensen 
Flera författare betonar att det är ledningens ansvar att se till att kompetensen tas tillvara och 

får fulla uttrycksmöjligheter i verksamheten. De ska skapa verktygen och miljön för 

möjliggöra detta samt se var det finns styrkor och brister.  

 

Sahlqvist och Jernhall (1997) poängterar att det ingår i ledningens roll att ansvara för 

medarbetarnas kompetensutveckling. Det är viktigt att som ledare för en verksamhet lära sig 

att på ett bra sätt formulera mål och hur detta ska genomföras. För att kunna nå målen ska en 

ledare kunna motivera behovet av kompetensutveckling. Det är viktigt att kunna utnyttja varje 

tillfälle att lära sig i det dagliga arbetet. Faktum är att merparten av nytt lärande sker i det 

dagliga arbetet och hittar ledningen och tar vara på dessa tillfällen har de en 

grundförutsättning för konstant utveckling skapats.  

 

Vi har valt att ta med ett citat från Hall (1990: sid 80) 

 

”Det absolut snabbaste sättet att ta kål på engagemanget är att låta människor upptäcka att 

de trots flitig samverkan inte kan få något att hända. Att ständigt få höra sina chefer tala om 

de många hindren för att genomföra överenskomna beslut.”  

 

Ax et al. (2007) menar att demokratisering av arbetslivet handlar om vad som idag kallas 

medarbetarskap. Det har visat sig positivt att låta de anställda vara med och påverka arbetet. 

En medarbetarskapsinriktad organisation kännetecknar bland annat att de anställda känner att 

det arbete de utför är meningsfullt och att deras kompetens tas tillvara samt att ledningen och 

har förtroende för och litar på sina medarbetare. Medarbetarskap kan beskrivas som en 

strategi att öka engagemanget och viljan att ständigt vilja göra ett bra jobb. Det handlar om att 

utöver befogenheter och inflytande ska en organisation som eftersträvar medarbetarskap ha 

tydliga roller och en klar ansvarsfördelning. Detta är ledningens uppgift att se till att det 

fungerar. Ansvaret ska kunna delegeras och man vill skapa möjligheter för utveckling och 

uppmuntra till lärande skriver Ax et al. (2007). 

 

Detta styrks i hur Granér (1994) beskriver det demokratiska ledarskapets kännetecken. Han 

menar att en demokratisk ledare låter sina medarbetare aktivt delta i planering och 

genomförande av diverse arbetsuppgifter. Ledarens roll är att finnas till hands när någon 

behöver råd eller hjälp. Det är viktigt att aktivt samarbeta med alla anställda och att ständigt 

uppmuntra till kommunikation inom gruppen. Hall (1990) hävdar att det inte hjälper om 

ledningen uppmuntrar till samarbete om människor inte kan vara delaktiga och styra rutiner 

och arbetets upplägg för sin del av organisationen. Om människor förväntar sig att de kan 

förändra, förbättra eller på egen hand sköta sitt arbete mer kreativt och sedan upptäcker att 

besluten fattas av människor långt från deras arbetsplats, kommer medarbetarna att känna sig 

missnöjda. Medarbetarna tappar då intresse och besvikelsen växer vilket kan leda till att de 

blir kontraproduktiva och mer intresserade av att motarbeta systemet än att förbättra det. 

 

Hall (1990) menar att ledningen bör arbeta för en öppen organisation där kommunikationen 

fungerar på alla plan. På detta sätt löses problem lättare och har svårare att bildas och växa sig 

större. Ett citat som på ett bra sätt styrker Halls uttalande om vikten av en öppen organisation 

låter vi speglas av Sahlqvist och Jernhall (1997 sid:119) 

 

”En del av den öppenhet, som i företaget ger förutsättning för att frisätta den dolda 

kompetensen, är att man skapar en kreativ miljö. Det som gör att inte medarbetarna bara 

vågar utan anser det naturligt och stimulerande att delta i en dialog och känner det 
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meningsfullt att dela med sig av sina tankar. Det är alltså frågan om att skapa ett 

arbetsklimat som präglas av öppen och förtroendefull kommunikation.” 

 

Hall (1990) pratar om skillnaderna kring den individuella och den kollektiva kompetensen. Då 

den individuella kompetensen utgår från den enskilde individens kompetensdrift. En drift som 

uppstår efter ett behov och som skapar energi och en personlig känsla av att vara duktig och 

värdefull. Belöningen av driften är därför i huvudsak också individuell. Skillnaden jämfört 

med den kollektiva kompetensen är att den måste skapas. Förhoppningen är att arbetet och 

beslutsprocesserna är strukturerade på ett sätt som gör att människor, individuellt och 

kollektivt, känner att deras personliga kompetens värdesätts av ledningen och att det kommer 

till användning i praktiken. 

 

Enligt Granèr (1994) är en chef tillsatt för att de mål som arbetsgivaren har satt upp för 

gruppen ska tillgodoses och för att arbetet dit ska vara så effektivt som möjligt. Vidare skriver 

han om att det samtidigt är viktigt är för ledaren att vara lyhörd för de olika behov som finns i 

gruppen för att bli accepterad. En chef behöver kunna motivera sin personal utifrån de 

överordnades direktiv, men samtidigt kunna anpassa och omformulera direktiven så att även 

medarbetarnas behov kan bli tillfredsställda. En bra ledare ska hitta en bra balans mellan den 

enskilde medarbetarens behov och förmåga samt mellan varje individ och gruppen som 

helhet. 

 

Hall (1990) fortsätter att beskriva att för att skapa ett engagemang är det viktigaste att 

garantera ett personligt inflytande. Om människor får bekräftelse på att de kan påverka 

arbetsprocessen så ökar engagemanget. För att medarbetarna ska kunna genomföra det som 

behöver göras och för att de ska kunna fatta de beslut som ledningen gett dem ansvar att 

besluta behöver dem få makten och förtroendet att göra det. Vill ledaren ha engagerade 

medarbetare måste denne ge inflytande så att människor får makt att handla i enlighet med de 

mål man enats om. Då människor får ett personligt inflytande förändras produktiviteten till 

det bättre. Viktigt att komma ihåg är att allt har sin begränsning, inflytande är bra men det 

innebär inte att chefen kan lämna ifrån sig uppgiften och återgå till andra arbetsuppgifter 

enligt Sahlqvist och Jernhall (1997). Författarna menar med det att ledningen bör vara 

delaktig i det som sker, chefen ska svara där för att stödja, kunna svara på frågor och 

dessutom själv ställa frågor och för att visa sitt intresse. Det blir svårt att få medarbetarna att 

vara intresserade av en förändringsprocess eller utveckling om inte ledningen visar att den är 

det. Ledningen ska finnas tillgänglig för att delta, lyssna och bidra med kompletteringar om 

det inte  är fallet kommer ingen förändring kunna skapas och då utvecklas inte kompetensen. 

 

Hall (1990) menar att ledningen kan hämma människor att utföra sitt arbete om de skapar 

hinder i och med irrelevanta uppgifter som varken fyller organisationens mål eller får 

människor att känna att det de gör är viktigt. Irrelevanta uppgifter försvagar känslan av 

meningsfullhet som är viktig för att känna engagemang. Sådana omständigheter ger upphov 

till besvikelse och motstånd vilket leder till att människors motivation sänks. Relevansfaktorn 

kännetecknas av de arbetsuppgifter som har ett logiskt samband till de mål som gjort 

människor engagerade. Belöningar som motsvarar människors behov av att handla kompetent 

förstärker att processen drivs med ett större engagemang.  

 

Enligt Hall (1990) är trovärdigheten hos ledningen är en faktor som har stor betydelse för hur 

mycket förtroende medarbetarna känner på sin arbetsplats. Förtroendefrågan innefattar 

uppriktighet, spontanitet och viljan att ständigt utnyttja alla möjligheter till samverkan. Om 

medarbetarna litar på ledaren kommer de inte att ifrågasätta engagemanget eller avsikterna 
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med ledarens idéer eller uppmaningar. För att en ledare ska kunna skapa trovärdighet kan det 

vara bra att låta medarbetarna fatta beslut själva. De anställdas som besitter arbetserfarenhet 

kan få fungera som experter. Även Sarv (1997) talar om vikten av att ledarskapet skapar 

förtroende men han har valt att använda benämningen tillit. Utan tillit till ledningen blir det 

svårt att genomföra en förändring eller att kunna skapa förutsättningar för 

kompetensutveckling. Tillit och trygghet är vad som behövs för att en medarbetare ska kunna 

engagera sig fullt ut och frigöra kunskap. Ledarskapet är vad som kommer att påverka om 

medarbetarna känner tillit eller om de istället hämmas. För att främja tillit behöver relationen 

mellan ledare och medarbetare bestå av ömsesidig förståelse och respekt. För att spegla 

sammanhanget presenteras i Sarv (1997: sid 176) ett kinesiskt ordspråk: 

 

”Tala om för mig och jag ska glömma, Visa mig och jag ska komma ihåg, Lita på mig och jag 

ska lära.” 
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4. Empiri 

Här presenteras vår empiriska studie som grundar sig på respondenternas åsikter och 

kommentarer, där vi i texten kommer att värva empiri och teoretiska kopplingar med egna 

kommentarer. Under denna rubrik finns således vår analys av den bearbetade empirin. För 

att göra strukturen tydligare presenteras detta avsnitt utifrån nyckelbegrepp som vi i arbetet 

med detta kunnat urskilja. Dessa begrepp får representera kompetens och 

kompetensutveckling i vår studie. Före de utvalda nyckelbegreppen presenteras företaget 

samt positionerna på respondenterna för att skapa en bild av vilka vi varit i kontakt med. Vi 

vill även att läsaren ska ha medarbetarnas och företagets definition av kompetens och 

kompetensutveckling med sig i detta avsnitt varför den finns i ett inledande stycke. 

 

4.1 Swedbank Gävle 

Vi vill här börja med att kort presentera företaget vart studien utförts för att sedan utgå från 

våra medarbetarsamtal. Vår fallstudie är utförd på Swedbank i Gävle. Vi valde att enbart titta 

närmare på deras kontor i centrala Gävle och har där haft kontakt med 13 medarbetare. För att 

ge en översikt av vilka vi har intervjuat och på annat sätt haft kontakt med, har vi nedan gjort 

en figur över de positioner som finns representerade bland respondenterna. De tre tomma 

rutorna representerar lika många personer som arbetar på banken men som vi för 

anonymitetens skull inte vill nämna vid position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Översikt av respondenter (Källa: Egen) 

 

Respondenterna har, som bilden illustrerar inte samma chef, men på kontoret har man enligt 

medarbetarna kontakt med båda cheferna även om det givetvis är en av dem som har det 

huvudsakliga ansvaret för varje anställd. Cheferna är båda två relativt nya men den ena av 

dem har bara arbetat drygt ett halvår vid genomförandet av studien. Att göra en skillnad 

mellan avdelningarna kändes därför inte rättvist samtidigt som vi låtit kontorets syn på sig 
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självt som ett kontor låtit få bestå. Av dessa anledningar har vi valt att inte göra någon 

skillnad mellan privat- och företagssidan i denna studie.  

 

I Swedbanks årsredovisning (2008) kan man läsa att koncernen är ett kunskaps- och 

serviceföretag och därmed anser att personalen är deras viktigaste konkurrensmedel. De har 

investerat betydande resurser och att kontinuerligt utbilda och utveckla Swedbanks 

medarbetare anses ha avgörande betydelse för både banken och medarbetarna. Swedbanks 

ambition är att vara ledande på service, och satsar därmed på kontinuerlig 

kompetensutveckling med fokus på att stärka kvaliteten i kundmötet.  

 

För att trygga det framtida ledarskapet arbetar koncernen kontinuerligt och långsiktigt med 

ledarskapsutveckling, bland annat genom att stimulera till ökad internationell erfarenhet. 

En ledare i Swedbank ska förstå bankens affär, tar egna initiativ och sätta kunden i främsta 

rummet. Det är ledarens ansvar att utveckla bankens medarbetare och ser till koncernens 

bästa. 

 

 
4.1.1 Medarbetarnas definition av kompetens 

Eftersom kompetens inte har någon given innebörd var det viktigt för oss som författare att se 

hur dem på banken definierade begreppet. Nedan följer utvalda citat hämtade från 

intervjuerna.  

  

 ”Kompetens är den samlade kraften för att skapa ett resultat. Det som leder till prestationer 

och resultat.”  En av cheferna 

 

”Kompetens är så mycket mer än enbart kunskap och fakta! Det består även av att kunna 

omsätta och använda sina kunskaper, samt personlig vilja och förmåga i det dagliga 

arbetet.” Kompetensansvarig  
 

”Kompetens går det nog inte att sätta bara en innebörd på. Kompetens och kunskap går han i 

hand. Kompetensen är olika beroende på vilket område man pratar om. Jag kan ju vara jätte 

kompetent på mitt område här på banken men om jag söker jobb hos ett måleriföretag är 

kompetensen jag har idag så gott som värdelös. Kompetens räknas först då den kommer till 

användning, innan det är den inte värd något.” Sofia 
 

”Kompetens för mig är både kunskap, fakta och erfarenheter. Kompetensutvecklingen sker i 

vardagen, hela tiden. Det är framgångsrikt för banken att arbeta med kompetensutveckling då 

personalen är det starkaste konkurrensmedlet och det som skiljer dem från andra banker.” 
Anna 

 

På banken hamnar innebörden av kompetens alltså både kring resurssynsättet men även 

mycket kring att kompetens finns och syns på andra sätt. Att man kontinuerligt utvecklas, 

även utanför kontoret. De menar också att kompetensen som finns på banken inte alltid ses 

som kompetens i andra situationer.  

 

När medarbetarna sedan talar kring vilken syn de menar att banken har på kompetens, hamnar 

de bland de med resursbetonade förklaringarna. Martin säger att banken anser att man är 

kompetent om man klarar internutbildningarna. Kompetensen synliggörs genom de anställdas 

certifieringar, och licensieringar menar han. Sofia håller med men betonar även effektiva 
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kundmöten då de måste sälja mycket för att driva förtaget framåt. Detta stämmer alltså med 

litteraturens som menar att företag ofta fokuserar på de traditionellare delarna i 

kompetensbegreppet. De som enkelt kan påverkas genom planerade insatser som utbildningar 

och arbetsrotation. (Strömberg 2009) 

 

En av cheferna på kontoret menar att innan beslut om kompetens och dess utveckling fattas, 

är det viktigt att alla är överens om vad det faktiskt är man talar om. Han menar att kompetens 

är ett uttryck med en otroligt viktig innebörd, men hans uppfattning är att det används på ett 

slarvigt sätt. Att det finns  många olika definitioner av begreppet menar han gör det desto 

viktigare att vara överens om innebörden, då det diskuteras. Chefen vill att alla ska vara 

överens om utgångspunkten och tror inte att alla kommer ihåg att se till att de faktiskt prata 

utifrån samma utgångspunkt. 

 

 

4.2 Nyckelbegrepp för kompetens på Swedbank 

Under intervjuerna har det framkommit att det behövs flera egenskaper för att ses som en 

kompetent medarbetare på kontoret, olika delar väger olika mycket beroende på situationen.  

För att se vilka aspekter ur kompetensbegreppet som, enligt medarbetarna, är av störst vikt på 

Swedbank har vi med hjälp av samtalen med respondenterna tagit fram några nyckelbegrepp.  

Dessa nyckelbegrepp är som tidigare nämnts lyfta ur empirin. Det är begrepp som till viss del 

används av medarbetarna men som även innehåller brister och som skulle kunna utvecklas 

ytterligare. Nyckelbegreppen har varsin innebörd i resonemanget kring kompetens men de 

behöver samverka för att få en mer rättvis betydelse och därigenom går de begreppen ofta in i 

varandra.  

 

Respondenterna menar att man kan vara starkare eller svagare inom något område inom 

kompetensen och att vissa bitar värderas mer av ledningen än andra. Däremot behövs alla 

delar.  Detta kan kopplas till litteraturen kring att olika nyckelord och kvaliteter anses viktiga 

utifrån olika verksamheter och i olika sammanhang men de medverkar till att få en bild av 

kompetensen i en verksamhet. (Lundmark 1998) 

 

Att vi väljer ut vissa nyckelbegrepp hoppas vi gör att sammanhanget och ämnet blir lättare att 

ta i samt att det blir mer konkret. Förhoppningen är att stärka tydligheten då har vi samlat alla 

respondenters resonemang under lämpligt nyckelbegrepp och där vävt samman deras åsikter. 

Tanken är att det ska bli lättare att se helheten, likheter och olikheter som läsare jämfört med 

om intervjuerna presenterats för sig.  

 

Nedan listas en sammanfattning av begreppen och därmed en kortare förklaring om dess 

innebörd. Före sammanfattningen utvecklas begreppens relation till varandra innan en djupare 

presentation av varje begrepp genomförs.  

 

Medarbetarna menar att trygghet och tillit är grunden i att kunna använda och utveckla 

kompetensen på kontoret. Det anses därför vara en grundförutsättning för att på ett bra sätt 

klara att utföra arbetet samt att kunna vara en bra medarbetare.  

De artikulerade nyckelbegreppen i tabellen var det som medarbetarna talade mest kring då vi 

diskuterade kompetens. Dessa begrepp är alltså egenskaper som är uttalade, eller artikulerade, 

och uttrycks vara av stor vikt för att kunna arbeta på kontoret. Ordvalen kan tyckas vida men 

vi valde dem då det är de begrepp som används av medarbetarna.  
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De nedre nyckelbegreppen är ämnen som har kommit fram under arbetets gång och som vi 

som författare har lyft fram som begrepp av vikt. De har framkommit problematiseringar, som 

vi återkommer till senare i kapitlet, vilka stör kompetensutvecklingen. När vi har diskuterat 

med personalen har de hävdat att dessa begrepp är med och styr verksamheten utan att det är 

direkt uttalat, eller ibland något de inte ens reflekterat över innan vi tog upp diskussionen. 

Dessa problematiseringar har hamnat under rubrikerna Kommunikation, Kompetens som 

behöver synliggöras samt Organisationskultur som icke artikulerade eller icke uttalade 

nyckelbegrepp som påverkar kompetensen på kontoret. Dessa kommer nedan att presenteras 

närmare under rubrikerna med samma namn, och där vi vill visa på vikten av den icke 

artikulerade kompetensen. Vi har valt att inte skapa en rubrik med kommunikation då vi 

menar att det är ett återkommande komponent i alla nyckelbegrepp som försvårar eller 

förenklar ett sammanhang utifrån hur kommunikationen tar sig uttryck. 

 
Förutsättning för kompetens på Swedbank: 
 

 TRYGGHET: Trygghet är enligt medarbetarna en förutsättning för att kunna arbeta på 

kontoret. De vill känna sig trygga med sig själva och i relationen till kollegor och chefer.  

Det handlar om självkänsla, självförtroende och tillit till kontoret. Ledningen har till 

uppgift att skapa en miljö som främjar detta.  För att förändring och nytt lärande ska bli 

möjlig måste ledarskapet skapa trygghet för alla individer och dess olika personligheter.  

 

Artikulerad kompetens på Swedbank: 
 

 SOCIAL KOMPETENS: Social kompetens är något som banken värderar högt vid 

rekrytering av nya medarbetare. Det handlar inte alltid bara om att vara professionell och 

”glad och trevlig” som många tror. Medarbetarna möter kunder ur alla samhällsklasser och 

i olika livssituationer och behöver kunna känna av och anpassa kommunikationen därefter. 

Därmed blir förmågan att känna empati högst betydelsefull. 
 

 TEORETISK KUNSKAP: Teoretisk kunskap, tillsammans med försäljningssiffror 

är det som styr kontoret i störst omfattning enligt medarbetarna. Här görs mätningar, 

uppföljningar och ledningen vidtar åtgärder om det behövs. Åsikterna kring fokuseringen 

på dessa komponenter är delade bland medarbetarna.  
 

Icke artikulerad kompetens på Swedbank: 
 

 KOMMUNIKATION: Medarbetarundersökningen, VOICE är en form av 

kommunikation som ledningen använder sig av. Här vill de få fram de anställdas åsikter 

genom anonyma frågor. Men kommunikation återfinns i alla nyckelbegreppen och inte 

sällan är det brister här som orsakar problem och missförstånd uppstår. 

 

 KOMPETENS SOM BEHÖVER SYNLIGGÖRAS: Mycket kompetens 

finns redan inom kontoret men de tar inte tillvara på den enligt medarbetarna. Interaktion, 

nätverkande och kompetensutveckling i vardagen är ingenting som ledningen fokuserar 

på. Denna icke artikulerade kompetens står tillbaka för det med resursinriktade synsättet. 

 

 ORGANISATIONSKULTUR: Medarbetarna menar att det råder hierarki på 

banken. Gamla värderingar lever kvar och skapar uppdelningar bland de anställda då vissa 

positioner anses ”finare” än andra.   
 

Tabell 1, Nyckelbegrepp för kompetens (Källa; Egen) 
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4.2.1 Trygghet en grundförutsättning 

Det nyckelbegrepp som framhölls som förutsättning eller grunden för att kunna vara en 

kompetent medarbetare på banken, var trygghet. Detta är erkänt som ett av våra 

grundläggande behov och bland annat Maslows behovstrappa kan härledas här. (Granbom 

1998) På kontoret handlar det om allt från att vara trygg i sig själv och att ha hög självkänsla 

till att känna att den kunskap man besitter är tillräcklig för att utföra sina arbetsuppgifter 

enligt medarbetarna.  

 

Martin säger att grunden för att kunna genomföra alla kundmöten, är att känna trygghet. Då 

man måste tro på sig själv och vara trygg i att banken står bakom det man gör för att kunna 

prestera sitt bästa. Man måste även kunna lita på att de kunskaper man har är tillräckliga, och 

ta hjälp om det uppstår problem, menar han. Även om man givetvis inte behöver kunna allt, 

då de ofta frågar varandra. Stefan säger att kunderna överlag inte är särskilt insatta i 

privatekonomiska situationer är det viktigt att även kunna förmedla trygghet och säkerhet. De 

ska förstå att deras banktjänsteman vet vad han håller på med. Uppstår det problem är det 

därför viktigt att vara ärlig mot kunden och erkänna om man inte vet, men istället fråga en 

kollega, så att kunden förstår att kunskapen finns inom företaget.  

 

”Trygghet är något som är väldigt viktigt för att kunna utvecklas och även för att kunna 

tillämpa kompetensen man redan har.” Sofia 

 

Sofia menar att om man är trygg i sig själv och sin relation till framför allt chefen men även 

de andra på kontoret vågar man ta för sig mer. Då vågar man ta mer eget ansvar, det vill säga 

att trygghetskänslan är grundläggande för att alla andra bitar ska fungera på banken, menar 

hon. Om man känner sig trygg så både vill och vågar man utvecklas och sätta upp egna 

personliga mål. Stefan betonar även hon vikten av trygghet och han menar att man måste ha 

trygghet i sig själv. Är personalen inte trygga i sig själva blir det omöjligt att förmedla det till 

kunden säger han. För honom handlar det om sunt förnuft, självförtroende och självinsikt. 

Man ska veta vart man vill och känna till sina styrkor och svagheter för att prestera bäst och 

trivas med jobbet. 

 

De flesta medarbetarna säger att de trivs bra på kontoret och att de har en god relation till de 

flesta arbetskamraterna. Under intervjuerna har det även framkommit rädslor och 

kommunikationsproblem som gör att alla kanske inte känner tryggheten fullt ut. Följande citat 

är ifrån en medarbetare som talar om kommunikationsproblem på kontoret; 

 

”Jag vågar inte säga som det är till chefen, eftersom jag är rädd för att han bara omplacerar 

mig till ett annat kontor om jag ställer till besvär. Jag har sett det förr. De motiverar sådana 

omplaceringar med att om man inte uppnår försäljningsmålen så passar man bättre på ett 

mindre kontor.”  

 

Detta är rykten som har funnits på banken, men det var innan de nya cheferna tillsattes. Är det 

fler anställda som känner såhär är det givetvis inte bra för vare sig organisationen eller 

medarbetarna. Rädsla är absolut inte kopplat till trygghet och i det här fallet leder det till 

bristande kommunikation. Problem som inte kommer till ytan tillräckligt fort blir ofta 

infekterade, menar Anna. Martin säger att det har förändrats, om han tycker att något är fel 

eller konstigt känner han sig fullt bekväm men att gå inte till chefen och prata om det. Han 

brukar då alltid försöka komma med något konkret förslag om vad som skulle kunna göras 

istället då han menar att det känns bättre att kunna motivera ett fel med ett förslag på lösning. 
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Trygghet är alltså grunden för att kunna ta eget ansvar och våga agera på kontoret, precis som 

i många andra situationer. Det är då ledningens ansvar att skapa miljöer för att de nyanställda 

snabbt ska komma in i arbetsgruppen och känna att de har organisationen bakom sig. För att 

detta ska lyckas blir kommunikationen betydelsefull, enligt Eriksson (2001). Genom 

intervjuerna har det visat sig finnas brister i detta på de olika avdelningarna. Omfattningen av 

hur bristen av trygghet yttrar sig skiljer sig åt mellan avdelningarna. Den ena avdelningen 

framhäver bristen på trygghet i det dagliga arbetet mer jämfört med den andra. Vad som är 

reaktionsvärt är att respondenterna till den berörda avdelningen och även chefen, är medvetna 

om att det saknas trygghet i arbetet och i den vardagliga situationen. Hans som är nytillsatt 

ledare för avdelningen menar att det behöver skapas en mer grundläggande trygghet på den 

berörda avdelningen. Han menar att det blir svårt att få medarbetarna att känna trygghet då 

finns brister i strukturen. Medvetenhet om problemet finns men de är ännu i ett startskede i 

förändringsarbetet för att kunna förbättra situationen. 

 

”Det är otroligt viktigt för tryggheten att vi chefer är tydliga med vad vi menar i olika 

situationer, vilket jag vet att vi i viss mån är dåliga på. Men vi är på väg mot nästa steg nu.” 
Hans 

 

Med detta menar Hans att det är viktigt att alla medarbetare vet sin uppgift. Det ska finnas 

struktur i det dagliga arbetet och att ha sina givna uppdrag skapar trygghet i arbetsuppgifterna. 

Idag finns bitar som hamnar mellan stolarna och som skapar onödiga konflikter . Detta är 

något som hans avdelning är medvetna om och som det nu ska ske förändringar inom.  

 

Inom kontoret finns många personligheter där några har lättare att förmedla problem och 

åsikter till dem som berörs medan andra håller det för sig själva, eller ”snackar skit” med 

kollegorna. Detta kommer att påverka hur stämningen blir menar vi och därför är det viktigt 

att uppmuntra kommunikation. Kommunikation är viktig oavsett om den är positiv eller 

negativ. Enligt egna erfarenheter att det är betydligt lättare att kommunicera något positiv 

men det är definitivt minst lika viktigt att ta upp sådant som är negativt. Framförallt kan något 

som är negativt ofta snabbt bara bli sämre om det inte lyfts till ytan och tas till en medveten 

nivå. Ofta handlar det även ofta om missförstånd eller omedvetna handlingar som kan skapa 

konflikter, och genom att lyfta upp dessa kan de genast klaras upp. Precis som Hans säger 

gäller det även att vara tydlig och förklara varför ändringar och beslut tas, för att inte 

missförstånd ska uppstå 

 

 

4.2.1.1 Ledarskapets roll en viktig utgångspunkt 

Ledningen har ansvar för att skapa en miljö för att kompetensen ska utvecklas och spridas i en 

verksamhet enligt Hall (1990). Medarbetarna är överens om att för att kunna utveckla sin 

kompetens handlar det om trygghet och eget ansvar. Inställningen till att utvecklas inom 

banken är alltid välkommet, alla medarbetare hävdar att om de vill utbilda sig vidare så har de 

alltid känt stöd till det från sin närmsta chef. 

 

Kompetensen syns i resultaten menar chefen och de som ska skapa resultat är personalen. 

Därför menar han vidare att det är ledningens uppgift att lägga kraft på personalen för att dem 

ska kunna generera så bra resultat som möjligt. Jan menar att det är chefernas ansvar att se till 

att medarbetarna mår bra. Han vill alltid skapa en relation till sina anställda vilket han menar 

gör företaget starkare. Har man en relation kan man kritisera varandra utan att relationen 
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förstörs. Vidare berättar Jan om sin syn på relationer, han menar att det är viktigt att se 

skillnaden på en störd och en förstörd relation. Är relationen störd går det fortfarande att 

förbättra och få ordning på den men är den förstörd då finns det ingenting att jobba med.  

Relationen till de anställda är det viktigaste man har som chef, då kan man ”boxas ändå” 

berättar Jan. Har man en relation blir alla led starkare, därför måste man vara genuint 

intresserad av personalen.  

 

Motivationen och medvetenheten hos de anställda är viktig, menar Anna. Det är därför viktigt 

att chefen, eller vem det än är som ska berätta, om något som ska göras eller något nytt som 

ska läras ut förklarar varför saker görs.  

 

”Om man som medarbetare ska förstå varför rutiner är viktiga eller varför ledningen vill lära 

oss något nytt arbetsmoment är det viktigt att vi får veta hur de har tänkt!” Anna 

 

 Inom samma ämne bekräftar Jan att han tycker det är viktigt att de anställda vet varför de gör 

olika prestationer. Jan vill att de ifrågasätter mycket mer. Slutligen får Hans ord sammanfatta 

den diskussionen med att; 

 

”Alla vinner på om allesammans känner att man är en del av helheten, tillsammans gäller det 

att få kugghjulet att snurra.” Hans 

 

Detta kan kopplas till resonemanget i litteraturen om att trovärdighet för ledningen är viktigt 

för att medarbetarna ska känna förtroende för sin ledare. Hall (1990) pratar om vikten av att 

medarbetarna kan lita på ledningen. Han menar att så länge trovärdigheten finns mellan 

parterna är risken för att de ifrågasätter avsikten med eller engagemanget för den aktuella 

uppgiften.  

 

Något som går hand i hand med motivation är att som medarbetare vara medveten om 

relevansen i arbetsuppgifterna. Genomgående har de vi pratat med på banken talat om att de 

vill veta varför saker och ting görs och varför de är bra att arbeta på ett visst sätt. Många vill 

vara engagerade men tycker inte att utrymmet ges. De tror inte att de handlar om att ledningen 

inte vill utan bara att det inte finns tid och möjlighet till deltagande.  

 

Hur det fungerar på banken stämmer såväl överens med Halls (1990) teori att en organisation 

har allt att vinna på att låta medarbetarna vara delaktiga i, och att ha befogenhet att själva fatta 

beslut. Vi som författare menar att detta är ett välomtalat fenomen då de allra flesta är 

medvetna om hur viktigt det är att känna sig delaktig och själv kunna agera. Detta är något 

som är ytterst viktigt att arbeta aktivt med tror vi och att ha en öppen dialog om varför 

förändringar sker eller i de fall det går först diskutera med de berörda innan en förändring 

genomförs. Att lyssna och ta till sig av åsikter tror vi är framgångsrikt men vad som kanske 

glöms bort är att uppmuntra och välkomna synpunkter och åsikter. 

 

”Alla får alltid chansen att vara delaktiga, och hur de arbetar med frågan avgör hur 

fortsättningen blir.” Jan 

 

I denna diskussion fortsätter chefen förklara hur han menar med att alla får chansen, i och 

med olika arbetsuppgifter, att vara med och driva något, eller att påverka ett beslut. Om det 

visar sig att medarbetaren vid uppföljning visat ett bra resultat så fortsätter processen. Om det 

tvärtom är för lite som händer krävs det att han går in i chefskapet och agerar och exempelvis 

lägger fram en handlingsplan som de gemensamt beslutar att börja med. Jan är väldigt noga 
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med att poängtera att skillnaden är stor i om alla får chansen att vara delaktiga kontra i om 

alla ska vara med och bestämma. Det viktiga är att alla får samma chans med alla vill inte 

vara med och agera i samma utsträckning.  

 

Martin menar att kontoret inte har något att vinna på att de bara gör som huvudkontoret säger 

utan att tänka själva. Om beslutet inte är genomtänkt för det aktuella kontoret är det något 

som kunderna kommer att märka direkt, och om det är fallet är det ytterst viktigt att vi kan 

motivera och svara på varför det aktuella har skett. 

 

”Jag behöver tycka om 35 personer, ni behöver bara tycka om en.” Jan 

 

Ett citat vi tycker är intressant att diskutera, då det är något han ofta säger, enligt Jan själv. 

När han säger det till oss, märker vi att meningen är skämtsam och att sammanhanget han 

syftar på måste handla om relationen mellan Jan som chef och varje medarbetare. Citatet 

skulle kunna uppfattas på ett annat sätt, nämligen det att det viktiga är att medarbetarna tycker 

om sin chef och eftersom de har honom som chef handlar det för varje individ om en person 

att tycka om. Samtidigt bör Jan ha en relation till alla sina anställda och i och med det har han 

en svårare uppgift. I och med detta sätt att se på resultatet skulle man genom att bara se citatet 

kunna tro att Jan inte anser att alla medarbetare även behöver ha en relation till varandra men 

efter samtalet med honom skulle vi vara orättvisa om vi resonerade så. Under en stor del av 

intervjun pratar mycket om hur viktigt det är att trivas och att arbeta tillsammans. Men det 

finns en risk att citatet kan ge upphov till missförstånd.  

 

Att det är viktigt med relationer bekräftar medarbetaren Anna. Hon pekar på sambandet hon 

är övertygad om stämmer nämligen det att människor som mår bra presterar bättre än de som 

mår sämre. Det är viktigt att ha en bra relation till sin ledare vad gäller arbetsuppgifter men 

Anna tycker även att privata svårigheter eller problem är viktiga att kunna ventilera med 

chefen. Chefen ska vara uppmärksam på hur medarbetarna mår, det har han i uppgift att 

kunna se. Givetvis är vi människor olika benägna att visa känslor men desto viktigare blir det 

att alla medarbetare känner sig trygga i att prata med chefen oavsett vad det gäller. Detta tror 

även vi som författare är otroligt viktigt. Av egna erfarenheter bedömer vi det som nödvändigt 

att kunna prata med chefen om det man känner att man skulle behöva prata om, eller om det 

är något man vill berätta. Alla är vi människor och livet går upp och ner, ibland är vi med om 

tråkigheter som kan påverka hur vi mår och därmed påverka hur vi utför vårt arbete. Sådana 

gånger är det viktigt att kunna vara ärlig för att få förståelsen från sin chef om varför vissa 

saker exempelvis försäljning går sämre under en period. Detta handlar ju även om trygghet, 

vet jag att jag litar på min chef och att han litar på mig så blir det lättare att ventilera och 

slutligen vinner såväl jag, chefen och hela verksamheten på detta! 

 

I samtalet med Jan påpekar han även hur viktigt han tycker att det är med förtroende. Han 

menade att om han tillåter de anställda att göra misstag kommer de även att godta om han som 

ledare gör misstag. Detta tycker vi är en bra inställning och ett bra resonemang, även om 

misstag givetvis ska försöka undvikas. Framförallt får inte de små misstagen och saker som 

att hålla vad man lovat inte glömmas bort. För att behålla respekten från sina medarbetare har 

vi fått uppfattningen under några av intervjuerna att Jan måste bli bättre på att hålla vad han 

lovar. Detta då Martin berättade att de svagheter han kunde se hos Jan är just de att han lovar 

lite mycket. Han menar att det är någonting man kan ta ibland men det får inte bli vanligt. 

Eftersom Jan är en otroligt positiv person hoppas han mycket och utifrån sina förhoppningar 

lovar han oss anställda, till exempel förändringar. Då han lovar stort blir konsekvenserna att 

det kan bli svårt att hålla vad han lovar och trots att det sker förbättringar blir teamet inte fullt 
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nöjda för de ser målet som ouppfyllt. Det hade varit bättre att från början ibland lova mindre 

så att vi kan känna att vi fick det vi blev lovade sammanfattar Martin.  

 

Uppfattningen om hur Jan är som chef är övervägande att han är mycket social och öppen, 

han ser personalen. Sofia uttrycker sig; 

 

”Han är öppen, glad, skämtsam och ständigt full av energi” 

 

Flera respondenter berömmer honom på flera punkter. De beskriver sin chef som en coach 

som får varje individ att växa. Medarbetarna märker att han tar sig den extra tiden att 

berömma och ”lösprata” med sina medarbetare. Han är väldigt duktig på det han gör helt 

enkelt säger Martin.  

 

Vi tycker detta tyder på att med de allra flesta medarbetarna så har Jan lyckats förmedla den 

känsla han vill. Att bry sig om eller bara prata och vara trevlig och positiv har vi förstått är 

framgångsrikt. Ibland är det de små sakerna som gör stort. Vad vi menar är att trots att man är 

chef över ett relativt stort antal medarbetare går det att få individerna att känna att de syns. De 

behöver uppskattning när de gör något bra och de behöver att någon ser när gjort något bra 

eller kanske bara att någon lägger märke till hur de mår. Detta verkar Jan som chef ha 

anammat och arbeta aktivt för. En av medarbetarna uttryckte sig om Jan att han är smart som 

ledare vilket till exempel styrks i det Jan själv berättade om hur han brukar använda sig av 

komplimanger för att vända egenskaper han anser har negativ påverkan på företaget. Om det 

är någon som han tycker har en negativ attityd kan han till exempel kommentera;  

”Vad bra det är när du är så trevlig och öppen, det lyfter hela kontoret” vid de tillfällen när 

personen i fråga är positivare än vanligt. Jan menar att det är viktigt att fånga upp sådana 

tillfällen och uppstår det inte skapar han ett. 

 

Genom intervjuerna har det framkommit att organisationen byggs upp mycket av det egna 

ansvaret. Åsikterna kring detta är varierande men övervägande positiva bland medarbetarna.  

Ledningen vill ha individualister och inte egoister. På kontoret vill man att de ska arbeta som 

ett team, menar en av cheferna. Enligt Martin tar cheferna inte tag i sakerna själva utan 

delegerar många uppgifter vidare. Martin tror att detta lyfter vissa personer då blir glada för 

chefen ger dem förtroende och de får ta ansvar för nya saker. Men de delegerar även ut 

”skitjobb” och berömmer de anställda när de har utfört dessa uppgifter, det gör att dem 

förlorar mitt förtroende säger Martin. Han tror dock inte att alla ser igenom detta utan de är 

glada när chefen ser och uppmärksammar dem som individer. De bryr sig inte om vad det är 

för uppgifter som ska göras. Att chefen lika gärna hade kunnat göra det själv spelar ingen roll 

utan medarbetarna får istället högre självförtroende när någon ser och berömmer dem.  

 

Eva menar att mycket ansvar till hur det är på kontoret ligger hos cheferna. Just nu brister det 

i kommunikationen och vår förmåga att kunna samarbeta, menar hon. Folk har olika 

inställning till hur arbetat ska flyta på och de sysslor som alla har ansvar för görs inte av vissa. 

Sofia menar också att det finns vissa uppgifter som hamnar mellan stolarna bara på grund av 

att det brister i kommunikationen. Hon anser att cheferna måste upprätthålla alla sina 

uppgifter vilka hon anser är att kunna koppla ihop olika egenskaper hos olika individer på 

bästa sätt för organisationen. En chef ska kunna samla och strukturera upp kompetens så att 

den kan användas på bästa sätt. En annan viktig uppgift chefen har är att lyckas se styrkor och 

svagheter hos de anställda. 
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Jan berättar att han vill vara omtyckt och lyhörd som chef. Vikten av att vara omtyckt 

beskriver Jan som att han hellre är en bra chef inför sina anställda än att själv vara en duktig 

chef för de i hans tur egna chefer. Det absolut viktigaste är att vårt vardagliga arbete fungerar 

här på kontoret. Fortsättningsvis berättar han att han kan få uppdrag ifrån huvudkontoret att 

genomföra eller förändra något, det Jan då gör är att han frågar vad medarbetarna tycker. Så 

långt det är möjligt vill han att medarbetarna ska få vara delaktiga i besluten. Han frågar helt 

enkelt rakt ut om de ska genomföra det hela eller inte, oftast svarar ingen och ibland resulterar 

det i att Jan kör förslaget i dokumentförstöraren istället. 

 

Detta tycker vi är intressant, det är ett bra sätt att leda genom att vilja skapa delaktighet i 

diverse beslutsfattning. Vad vi tycker är värt att ifrågasätta är att han bara snabbt nämner att 

medarbetarna oftast inte säger någonting, utan att han egentligen reagerar på det. Om det är så 

att han vill få dem delaktiga men de inte vill eller finner något värde i att vara med och 

bestämma ger det ingen effekt i att bjuda in dem till att delta i beslutsfattning. Det verkar 

finnas en brist i kommunikationen. Hur gärna än Johan vill att de anställda ska var med och 

tycka spelar ingen roll så länge individerna av någon anledning inte bryr sig.  

 

4.2.3 Social kompetens är en nödvändighet 

Social kompetens på Swedbank hamnar i samtal om att kunna vara positiv och känna av andra 

människor. Även empati är enligt medarbetarna en viktig egenskap på kontoret, kan man inte 

känna av andra människor kan man inte kommunicera på ett bra sätt. Litteraturen menar att 

den socialt kompetente inte nödvändigtvis måste vara glad och trevlig, då det beror på 

situationen och vem man möter. (Mannberg 2001). På banken måste man även ge negativa 

besked och man möter människor i alla livssituationer, men vi förstår att i övervägande antal 

möten på kontoret är en ”glad och trevlig personlighet” framgångsrik. Åsikterna huruvida 

detta är en egenskap som kan tränas upp eller inte går isär. Vissa hävdar att social kompetens 

är en del av personligheten medan andra tror att den växer med tiden och uppgiften.  

 

Eva menar att det är viktigt med socialkompetens, att man är glad, öppen och sprider glädje. 

Detta gäller såväl internt och externa gentemot kunderna, det tror hon alla mår bättre av. Mår 

personalen bra kan de prestera bättre och känna större arbetsglädje och engagemang, menar 

hon. Sofia säger att social kompetens är A och O i banksäljaryrket. Det gäller att kunna ta 

olika sorters personligheter, hit kommer olika människor från olika samhällsklasser. Är man 

proffsig kan man på ett bra sätt möta alla slags kunder. Bankkunder kommer från alla 

samhällsklasser och en egenskap som empati är därför otroligt viktigt. Empatins betydelse 

bekräftas av att flera medarbetare tar upp det som en viktig egenskap. Sofia är övertygad om 

att det är en kompetens som lyckas skapa en bättre medarbetare på banken. Detta bekräftas i 

Mannberg (2001) som tar upp empati som en stor del av den sociala kompetensen. Hon menar 

att det är viktigt att kunna känna av en annan människas känsloläge och kunna anpassa sig 

därefter. 

 

”Att kunna känna empati för andra människor är grunden för att kunna bemöta dem på rätt 

sätt.” Sofia 

 

Att social kompetens är viktigt märks tydligt då Swedbank anställer nya medarbetare. Vid 

nyrekrytering är det den sociala kompetensen, och magkänslan som uppstår när de träffar 

personerna, som går före både akademiska poäng och tidigare erfarenheter, säger Anna. Det 

därför att detta är en egenskap som människor inte kan lära upp utan den måste finnas i 

personligheten. 
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”Är man proffsig kan man på ett bra sätt möta både den dryga direktören eller alkoholisten. 

En kund är en kund och vi bemöter dem på samma sätt oavsett klädsel eller mängd pengar.” 
Karl 
 

Martin hävdar att social kompetens går att träna upp och säger att det handlar om förståelse av 

uppgiften och situationen. Det finns många som har social kompetens men kanske inte vågar 

agera i praktiken, menar han. Det har med självförtroende och självkänsla att göra. Han har 

till exempel, alltid varit en blyg person, men har lyckats träna upp det, säger han. När man blir 

tryggare i en uppgift och känner att man behärskar situationerna som uppstår på banken blir 

man säkrare i sig själv. Det känner ju kunden och då blir det lättare att skapa förtroende och 

vara mer avslappnad och social. Hans sociala kompetens har vuxit i takt med att han känt sig 

mer bekväm yrket och arbetsuppgifterna. Detta är även något som styrks av en annan 

medarbetare: 

 

”Social kompetens är en grundförutsättning för det här yrket, vissa har en större fallenhet för 

detta än andra men jag tror definitivt det är en egenskap som går att utveckla hos en 

individ.”Hans 

 

Vilket kan kopplas till litteraturen som menar att denna förmåga eller egenskap även kan 

variera över tid och från situation till situation. Den sociala förmågan att agera med andra 

människor är något som aldrig blir färdigutvecklat (Eriksson 2001). Resonemanget kring att 

social kompetens går att träna upp styrks i Mannberg (2001) som hävdar att social kompetens 

inte är något som en del har och inte andra. 

 

Sofia tror att personer med sämre social kompetens fungerar en kortare period i yrket, men på 

längre sikt kan man inte arbeta här om man inte är öppen och skapar relationer. Det är en 

säljorganisation och här måste man kunna känna av kunderna och anpassa sig efter dem. 

Långsiktigt handlar det om att skapa relationer, banker erbjuder i allmänhet samma tjänster 

och det som gör att kunden väljer en bank framför en annan, tror hon handlar om hur kunden 

känner sig mottagen. Det är nog den sociala kompetensen som är det vi konkurrerar med 

menar hon. Eva tror däremot att det är svårt att lära sig att bli socialt kompetent, möjligtvis till 

en viss del säger hon men det är en egenskap som man har genom sin personlighet.  

 

”Social kompetens är inte bara de här trevliga bitarna som att vara trevlig och glad mot 

omgivningen. Vad som är lika viktigt och kan hänföras till social kompetens tycker jag är hur 

man kan hantera konflikter.”Hans 

 

Detta stämmer överens med Mannberg (2001) sätt att se på social kompetens och att för att 

vara socialt kompetens handlar det om mer än att vara trevlig. Vi tycker det är intressant att 

Hans nämner detta och hans resonemang om konflikter är viktigt. Han påpekar att det är en 

egenskap som är svår att framhäva hos flera medarbetare. Vad gäller konflikter är det lätt för 

medarbetarna att vända sig till ledaren då de är missnöjda med något och ber ledaren att ta 

upp problemet. Hans berättar att det ofta är lättare att ta i vissa problem direkt då de uppstår 

istället för att ledaren tar upp det senare i veckan på ett möte. Han önskar att alla medarbetare 

kunde bli bättre på att ta diskussioner, det tror han hela kontoret skulle vinna på.  

 

Social kompetens är inget som medarbetarna direkt utbildas i eller något som ledningen 

försöker påverka enligt Karl. Däremot hävdar han att detta är en egenskap som ökar i takt med 

erfarenheten. Man lär sig vad som fungerar för vissa kunder men inte för andra, på så sätt 

tvingas man att känna efter kundernas behov och försöka sätta sig in i deras situation. Stefan 
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menar att det som krävs av personalen är ett intresse för människor. Det spelar ingen roll om 

man har klarat alla utbildningar och certifieringar, kan man inte möta människor i fältet är 

man inte lämpad för att arbeta här. Det är i dessa möten vi utvecklas och förbättrar vårt arbete 

menar han. 

 

På kontoret satsar man på att anställa socialt kompetenta medarbetare men sedan mäter och 

värderar de inte den egenskapen enligt Martin. De fokuserar bara på mätning av teoretisk 

kunskap och försäljningssiffror och ser den sociala kompetensen och förmågan att skapa 

relationer och se kunderna som något självklart. Det följs inte upp, underhålls eller mäts inte. 

Kanske kan man se försäljningsresultaten som att de indirekt mäter den sociala kompetensen 

eftersom att man förhoppningsvis säljer mer om man är duktig på den biten. Men vi har olika 

kunder och ska vi se till deras behov kanske det inte alltid innebär alternativ som ger höra 

försäljningssiffror.   

 

Detta kan kopplas till när Anna berättar om att de vid anställningsintervjuerna främst går på 

personlighet och magkänsla. De vill ha någon som är socialt kompetent och som har sunda 

värderingar framför höga utbildningar och meriter. De har sedan utbildningar inom företaget 

och dessa kunskaper kan man endast få på plats, menar hon. 

 

Även här är givetvis kommunikation en stor del. Det handlar om att anpassa 

kommunikationen efter vem man möter och hålla sig inom de etiska ramarna för vad som 

anses lämpligt att prata kring. Eftersom diskussionerna kan handla om alltifrån bolån till 

behandling av dödsbos förmögenhet, kan det bli utmanande men nödvändigt för personalen 

att anpassa sig. Empati och sunt förnuft blir därmed betydande egenskaper. Men att social 

kompetens inte synliggörs på företaget stör medarbetarna. De menar att när de lägger ned 

mycket tid för att hjälpa någon som hamnat i en svår situation, utan att det ger banken så 

mycket rent resultatmässigt, värderas det inte. Däremot menar Martin att det ökar hans glädje 

och tillfredställelse i arbetet. Han mår bra av att kunna hjälpa andra. På så sätt menar vi som 

författare att medarbetarna konkret ändå får ut något av detta. Genom att de är socialt 

kompetenta skapar de närverk, hjälper kunder, och förhoppningsvis möter folk på den nivån 

att de får någonting tillbaka. Det blir lättare och smidigare att arbeta om man kan möta 

varandra på samma våglängd i samtalen. Är personalen trevligt och tillmötesgående mot 

kunderna är dem även i större utsträckning likadana tillbaka. Enligt Mannberg (2001) utgör 

dessutom alla relationer och sociala kontakter i grund och botten ett nätverk. Dessa är viktiga 

för att kunna förverkliga oss själva och utvecklas som individer, menar hon, och målet med att 

skapa nätverk är att utveckla kompetensen inom individen. 

 

Genomgående har det diskuterats mycket kring kommunikation i intervjuerna, såväl mellan 

varje individ som mellan medarbetarna och ledningen. Dock har det varit tydligt att 

kommunikationsbristen har varit tydligare hos en av avdelningarna på kontoret.  

 

”Det har traditionellt sätt alltid varit så att vi är mer ensamvargar på vår avdelning” Linda 

 

Allmänt har det i samtalen visat sig vara mer erkänt att det på en av avdelningarna fungerar 

sämre med kommunikationen, och Hans instämmer. Han menar att det inom den sociala 

kompetensen inte brister i kommunikationen mot kund utan att det brister inom gruppen.  

Samtalen med såväl ledare som chef pekar på saknaden av kommunikation i det vardagliga 

arbetet. Små problem som resulterar i större enbart på att det inte kommuniceras på ett 

effektivt sätt. 

 



40 

 

4.2.4 Teoretisk kunskap och vikten av att kunna tillämpa den 
Kompetensen på kontoret synliggörs främst genom styrkortens mätning av försäljningssiffror 

samt certifikat och genomförd internutbildning. Denna utbildning är i huvudsak datorbaserad 

och de anställda genomför dem ensamma framför datorn. Detta tycker många är en sämre 

form av inlärning och medarbetarna hade hellre haft föreläsningar, även om de även kan se 

fördelar med denna modell. 

 

På Swedbank använder de sig numera främst av databaserade utbildningar som personalen 

genomgår individuellt framför datorn. Alla nyanställda får gå igenom en grundutbildning där 

ämnen som bland annat etik, säkerhet, kundmöten och penningtvätt tas upp, samt de system 

som tillämpas i arbetet. Efter chefens godkännande kan tillåtelse ges att utbilda sig inom olika 

områden på banken, som till exempel långivning. Kurserna består av textad fakta som 

avslutas med ett prov för att se om man förstått. Efter att ha klarat kraven uppnås certifiering 

inom det område som man utbildat sig till. Dessa certifieringar görs om igen varje år för att 

vara uppdaterad inom området. Ovanstående utbildning är den uttalade 

kompetensutvecklingen som är av störst omfattning och får högst prioritet på banken enligt 

medarbetarna. Gör man högre utbildningar på banken, som exempelvis företagsrådgivare, 

ingår kurser där de får åka på aktiva föreläsningar några dagar som komplement till den 

databaserade inlärningen. 

 

Åsikterna kring detta system är blandade, och det framkommer både för- och nackdelar med 

att göra kurserna individuellt på datorn. Martin menar att det som är bra är att man kan göra 

utbildningarna i sin egen takt och därmed kunna planera in dem när det passar tidsmässigt. 

Däremot tycker han inte att det är särskilt roligt att sitta själv och läsa, då han menar att man 

lär sig bättre när man kan fråga och diskutera med andra. Eva säger att i och med detta 

utbildningssätt finns det risk för att man hastar igenom sidorna bara för att ha dem gjorda och 

bli klar. Det är ingen som följer upp utbildningen och ser att man förstår. Tidigare hade de 

fysiska utbildningar i mycket större omfattning och man fick åka iväg på kurser. Även hon 

värderade dessa tillfällen för frågor, diskussioner och framför allt för att kunna utöka sitt 

nätverk. Sofia hävdar att det faktiskt är tiden utanför föreläsningssalen som man utvecklas 

som mest när man åker iväg på kurs. Vilket kan kopplas till Köppö (2004) som menar att 

kaffebryggaren kan en central plats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Sofia 

menar att kollegor från andra kontor och andra inom branschen kan lära ut mycket och dela 

med sig av erfarenheter.  

 

”Nätverk är väldigt viktigt och dessutom kan man inte ställa frågor till en dator.” Sofia 

 

Ibland kan de databaserade kurserna ses för grundliga och breda, säger Eva. Faran är då att 

man inte får den djupare förståelse som behövs för att kunna tillämpa kunskapen i praktiken. 

Linda säger att denna utbildning krävs för att kunna arbeta inom nya områden. Men det är 

bara grunden, man behöver sedan möta kunderna och situationerna som kan uppstå i 

praktiken, då teorin bara är en del av arbetsrollen. Martin säger att de databaserade 

utbildningarna enbart är ett kostnadsmässigt beslut och att fysiska kurser annars skulle vara 

självklart. Stefan berättar att han brukar tappa fokus när han sitter och läser framför datorn. 

Utbildningssättet gör att man måste ta eget ansvar för att lära sig och då krävs fokus på det 

man gör. Han menar att han lär sig bättre då han får ta redan på saker allt eftersom de uppstår 

i det vardagliga arbetet. Fast då kan det och andra sidan bra att ha läst om det förut, även om 

man inte kan det, erkänner han. Stefan har även inställningen att han inte vill lära sig 

någonting i onödan, det vill säga något som han inte har nytta av.  
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”Jag kan tappa fokus och börja tänka på annat när jag sitter med de databaserade 

utbildningarna. Under telefonmöten brukar jag brukar kunna koppla bort, om det verkar 

ointressant och kanske läsa ett mejl eller så.” Stefan 

 

Martin poängterar att vill man utbilda sig får man det, det handlar bara om att berätta för 

chefen att man vill. Sofia däremot känner att hon gärna hade velat ha någon som stöttade och 

följde hennes utbildning så att hon lättare kan nå dit hon vill. 

 

Hall (1990) poängterar vikten av att känna sig delaktig i beslut. Det kan till exempel vara det 

som Martin nämner ovan, nämligen det att om någon vill utbilda sig så finns möjligheten. Här 

handlar det återigen om att känna sig involverad och kunna påverka det dagliga arbetet. Detta 

främjas på Swedbank kontoret i och med det egna ansvaret till att själv ta initiativ till om de 

vill vidareutbilda sig eller inte. 

 

”På banken utbildar vi oss sig hela tiden och det tror jag är anledningen till att folk stannar 

här.” Hans 

 

Eva som poängterar att en av anledningarna till att hon trivs så bra på banken är att man 

ständigt kan utbilda sig, ändra inriktning, gå tillbaka och ändra sig igen. Det ger variation i 

arbetet att byta position och hon menar att det är givande och utmanande. Hon berättar att 

man måste ta eget ansvar för sin kompetensutveckling på banken men vill man så finns alla 

möjligheter och verktyg för att nå sina mål. Däremot har det varit problem med att få tid till 

att få sitta med sina kurser och utbildningar och ibland uppstår dålig stämning medarbetarna 

emellan. Detta eftersom när någon sätter sig med en utbildning får de andra en större 

belastning med fler kunder, vilket givetvis gör att det kan bli stressigt stundvis. Det gäller att 

kunna kommunicera på kontoret men det finns brister i kommunikationen, menar hon. Detta 

är synd då det är många anställda som inom kort går i pension och deras kompetens och 

kunnande finns ingen annanstans än i deras huvuden.  

 

En förändring som nyligen skett är att Anna har börjat fråga bland medarbetarna om det vill 

utbilda sig och ungefär hur mycket tid de tror sig behöva. Anna skaffar sig en överblick över 

önskemål och behov och har fått i uppgift att organisera detta. Förhoppningarna är även att 

man på detta sätt ska komma runt problemet med att det kan uppstå dålig stämning de 

anställda emellan.  

 

Den databaserade utbildningen har som sagt både för- och nackdelar. Vi som författare tror 

ändå att utbildningsformen skulle kunna varieras mer, till allas fördel. Medarbetarna säger att 

de inte har tid att observera och lära av sina anställda och här skulle en kurs på datorn kunna 

ersättas av att medarbetaren istället sitter med någon av sina kollegor som behandlar samma 

ämne. För att om ledningen kräver, sedan göra provet och få sin certifiering på området. Här 

skulle då även den kompetens som annars är svårt att sprida, kunna förmedlas vidare. När 

man observerar en kollega får man med sig mycket mer än bara fakta kunskaper då man hör 

hur denne uttrycker sig, ser kroppsspråket och så vidare. Det är viktigt att kunna se till hur 

medarbetaren ”får till det”, alternativt varför de ”inte får till det”. (Strömberg 2009) Därmed 

kan man även hjälpa kollegan att reflektera över vad som fungerade bra ena gången men inte 

den andra. Det gäller dock att vara försiktig med vad och hur man kommunicerar kritik. 
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4.2.4.1 Att mäta kompetens, är det möjligt och hur går man då tillväga?  

Vi tyckte det var intressant att titta på hur företaget mäter kompetensen och hur de senare 

använder sig av sådana mätningar på kontoret. Det har genom vår studie visat sig att dessa 

mätningar har en betydande påverkan på hur styrningen av verksamheten fungerar och därför 

har vi valt att låta denna information få framgå. Huruvida mätningarna genomförs och 

medarbetarnas liksom ledarnas syn på dessa mätningar ser ut kommer därför att presenteras 

här. Det efter att vi nu fått en insyn i vilka kompetensegenskaper som är viktiga på en bank 

och hur arbetet med att utveckla kompetensen för såväl individ som för hela verksamheten ser 

ut. 

 

4.2.4.2 Mätning av försäljningssiffror  

När vi pratar om uppföljning av kompetens framkommer det att de personliga försäljningsmål 

är det som styr verksamhetens arbete i störst omfattning. Mål sätts upp, följs och utvärderas. 

Det är styrkort, det vill säga verktyg som avser en kompakt beskrivning av verksamheten med 

användning av ett antal mätetal, uppdelade på de fokusområden man vill mäta. (Ax et al 2007) 

Dessa styrkort registrerar alla kundmöten och försäljningar av olika produkter och tjänster. 

Det sätts hela tiden nya personliga försäljningsmål och varje vecka får de anställda respons på 

hur mycket de sålt för. Olika försäljningar ger olika poäng och vissa månader är målet att sälja 

mer bolån och andra månader värderas pensionsförsäkringar. Höga poäng brukar belönas med 

bland annat trisslotter.  

 

Dessa personliga försäljningsmål har delat våra intervjupersoner. Några motiveras och drivs 

av försäljningsmål medan andra stressas av dem och hellre skulle se att de hade gruppmål i 

större utsträckning. Martin säger att det behövs press på individen, de har även gruppmål på 

kontoret men om de bara hade sådana mål tror han att det bara skulle ge kryphål och folk som 

enbart glider med på vad som egentligen är andras prestationer. Linda berättar att hon inte 

berörs av försäljningsmålen utan arbetar på som vanligt medan Eva tycker att dem är väldigt 

stressande och hon skulle hellre se att de hade större mål för hela kontoret. 

 

Anna säger att kompetensen på kontoret mäts genom deras försäljningsrapporter. Det tycker 

hon är mycket stressande och hon skulle hellre se att de arbetade som ett lag och stöttade och 

hjälpte varandra. Martin menar istället att det är här som kompetensen synliggörs och han 

drivs av de försäljningstävlingarna som finns. Han ser här en skillnad som uppstått från när 

han var nyanställd, då kom han in med krigarkänsla och ville sälja så mycket som möjligt men 

då kände han onda blickar i nacken, vem tror han att han är? Idag tycker han att attityden har 

ändrats och man får vara duktig och man kan får beröm för det. Sådant växer han av och kan 

sedan prestera ännu bättre. Speciellt om det är någon som har arbetat här länge som kommer 

och frågar mig om hur man ska göra någonting, det betyder att de vet eller hoppas att jag kan 

och det ökar mitt självförtroende mycket säger han. 

 

Några av intervjupersonerna talar om det verktyg de har inom banken för att mäta den 

individuella kompetensen. De berättade om ett program som genomför en analys där det 

framgår vilka kompetenser individen har samt visar inom vilket område den skulle behöva 

utvecklas. I diskussionen kring detta visar det sig dock att huruvida detta hjälpmedel används 

skilje sig åt. Vissa använder det och tycker att det är bra medan andra inte reflekterar över det. 

Verktyget för att kunna se den individuella kompetensen är något den kompetensansvarige på 



43 

 

Swedbanks huvudkontor ser som ett viktigt hjälpmedel för att bli medveten om den egna 

kompetensen; 

 

”Att mäta kompetens tycker jag är lätt på så sätt att vi har möjligheten att göra gapanalyser 

mot de kompetenskrav som ställs på mig i min yrkesroll. Jag kan även få gap i relation till om 

jag skulle vilja byta position i banken. Att det är så lätt för oss på Swedbank beror nog på 

systemet vi har till vår hjälp. jag precis som alla andra har min egen sida med mina resultat i 

alla utbildningar, tester och certifikat. Dessa är till för att kunna följa upp och analysera 

vilket med fördel kan göras med min närmaste chef på mitt utvecklingssamtal.” 

Kompetensansvarig Swedbanks huvudkontor 

 

Kanske är det så att användningen av programmet inte är aktivt överlag beror på att det helt 

enkelt brister i att kommunicera dess syfte. Detta kan kopplas till (Ax et al. 2007) som hävdar 

att prestationsmätning hos företag bara fyller sin fulla funktion om inte innebörden av de 

prestationsmått som används kan förstås av personalen. Vidare säger Hall (1990) att om 

organisationerna skulle kunna ta vara på en liten del av individernas förmåga skulle de lyckas 

förbättra produktiviteten betydligt. Vi menar att det är viktigt att förmedla varför detta verktyg 

är bra att använda och vad det genererar för fördelar till individerna respektive till hela banken 

som kontor. Vad vi förstod på dem som använder eller har använt sig av detta hjälpmedel kan 

det vara väldigt användbart att arbeta med. Allt som kan innebär förbättringar måste komma 

till ytan och gärna kunna verkställas.  

  

Sofia tror att cheferna är väldigt pressade för att nå resultat som satts inom koncernen, vilket 

gör att de i sin tur pressar de anställda. Det är därför menar hon som alla möten fokuserar på 

försäljning.  

 

”Tänk om man bara kunde få gå till banken och göra det man ska - möta och hjälpa 

kunderna, utan att behöva belastas med en massa krav på försäljning. Jag vill slippa piskan i 

ryggen.” Medarbetare som tycker att personliga försäljningsmål stressar 

 

Stefans erfarenhet är att den som tar åt sig av ledningens krav på att något måste göras eller 

att resultaten och försäljningen måste öka, är dem som redan presterar bäst. Syftet är ju inte 

att den personen ska springa snabbare utan istället att lägsta nivån ska höjas, menar han. 

 

Vi har alltså sett en stor skillnad i de anställdas inställning kring detta. Även om de flesta kan 

se både för- och nackdelar med dessa mål så har de en tydlig inställning till hur de upplever 

pressen. Det är olika om man som individ vänder press till något positivt och motiverande 

eller om man istället känner sig stressad och hämmad över att inte kunna göra arbetet på sitt 

sätt. Det beror givetvis på medarbetarnas personligheter och det är nog inte meningen att alla 

ska fungera lika. Kanske skulle det räcka med att ledningen tar upp diskussionen kring att 

medarbetarna ser olika på dessa mål. Samt be dem komma med förslag på hur det skulle 

kunna vara. För genom samtalen har det framkommit att även dem som stressas och ogillar 

dessa försäljningsmål ändå har en stor förståelse till varför det finns. Men pressen på dem 

kanske släpper lite om ledningen tillkännager skillnader i personligheter och att människor är 

olika i denna fråga, istället för att de ska känna sig sämre och underpresterande. Önskemål 

från denna grupp av respondenter var att man skulle individanpassa försäljningsmålen. Hur 

detta skulle fungera har de dock inget förslag till. 

 

Vi tror att kommentarerna kring ett allför stort fokus på försäljning är något som ledningen 

ska ta till sig av. Förståelsen finns från medarbetarna och de tror att orsaken är pressen från 
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högre chefer pressar dem till att prata försäljning. Det är viktigt att ledningen fortsätter att visa 

att de värderar även andra egenskaper och förmågor som inte speglas i försäljningssiffror, till 

exempel hur medarbetarna mår eller hur de upplever arbetssituationen. Det finns flertalet 

faktorer som det skulle kunna läggas mer vikt vid har vi förstått genom samtalen med dem 

som arbetar på banken. Det är viktigt att ledningen inte glömmer bort att sådana faktorer som 

till exempel att ventilera arbetssätt och dagliga situationer skulle kunna underlätta vardagen 

och i och med det dessutom leda till bättre försäljning.  

 

4.2.4.3 Mätning genom medarbetarundersökningen VOICE 
För att mäta bland annat medarbetarnas syn på kompetens, använder man sig av ett verktyg 

som kallas VOICE - att göra sin röst hörd. Denna medarbetarundersökning utförs en gång per 

år och resultatet av årets undersökning hade precis kommit då vi påbörjade vår studie. Här tar 

vi även upp medarbetarnas syn på om kompetens faktiskt går att mäta. Sammanfattningsvis 

hävdar medarbetarna att åtminstone vissa delar kan synliggöras och mätas och den 

övervägande majoriteten av våra respondenter tycker att undersökningen VOICE är ett bra 

sätt att få göra sin röst hörd.  

 

Medarbetarna är först väldigt osäkra på om det går att mäta kompetens eller inte. Efter 

närmare eftertanke kommer de flesta fram till samma slutsats, kompetens går att mäta. Det 

handlar om en definitionsfråga över vad som är att mäta och vilken typ av kompetens man 

pratar om.  

 

Anna tycker att det går att mäta kompetens. Det kan man göra genom måluppfyllelse och 

mätningar. Genom att nå mål utvecklas man och därmed blir man mer kompetent. Vidare 

menar hon att man kan se hur pass kompetent en banksäljare är genom de 

kundundersökningar och mätningar som görs på vilket bemötande både kunskapsmässigt och 

socialt de får. 

 

Stefan uttryckte sig frågande om varför man ska mäta kompetens? Det kan man väl inte, säger 

han. Han menade efter att ha fått fundera en stund att det kanske går beroende på vad som 

menas med att mäta. Hans förslag till hjälpmedel skulle vara diplom eller med ett välfyllt CV 

men han vet inte vad det egentligen bevisar. Sofia sa att kompetens som går att mäta måste 

vara sådant man skriver på prov, något som går att testa och som det finns rätt eller fel svar 

på. 

 

Stefan säger att det som blir intressant att titta på är de bitar av kompetens man tittar på vid 

rekrytering, då rekrytering görs på magkänsla. Hur kompetent en person är, är något man 

märker berättade han. Företaget tittar givetvis även på vilken utbildning personen har men vad 

som är viktigast är den sociala kompetensen, det är oerhört viktigt. Enligt Anna så går annan 

sorts kompetens än den sociala att lära sig beroende på hur man är formad som människa. 

Sofias åsikter överensstämde med Annas tankar kring social kompetens, social kompetens och 

människokännedom går inte att mäta. 

 

VOICE är en enkät med hundra frågor som medarbetarna svarar på en gång om året. Områden 

som berörs är alltifrån eget välmående och personligt ansvar till att sätta betyg på chefen och 

svaren ges i en skala graderad 1-5 där ett är sämst och fem är bäst. 

Under det senaste året har resultatet i VOICE mätningarna förbättrats dramatiskt. Även 

indexet för kompetens har ökat och det nya ledarskapet sägs vara en viktig anledning till 
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detta. En av kontorscheferna uttalar sig under intervjun om att VOICE är kompetens för dem. 

  

Alla respondenter som fått möjligheten att delta i VOICE deltog och majoriteten har svarat 

enligt hur de känner. Åsikterna kring VOICE resultat tycker alla på ett bra sätt representerar 

hur medarbetarna känner och tycker. Medarbetarna känner att det är en bra möjlighet att vara 

med och påverka och de känner att de har fått bevisat för sig att resultatet av mätningarna tas 

på största allvar.  

 

Då vi frågade medarbetarna om hur de såg på VOICE använde flera av medarbetarna 

uttrycket;  

 

”En undersökning där vi som medarbetare får en chans att göra sin röst hörd”  

 

Detta pekar på att de anställda känner att det är deras chans att på ett enkelt sätt få fram sina 

åsikter. Eva berättade att hon verkligen vill att alla ska svara på undersökningen och hon har 

länge uppmanat sina medarbetare att ta sig tid att svara från hjärtat, något som enligt henne 

gett resultat i hur svaren och den slutliga uppfattningen utvecklats. Detta kan kopplas till det 

Schou (2007) menar är en medarbetarundersöknings syfte. Nämligen det att undersökningen 

ska bidra till att kunna se hur medarbetare och chefer ser på sin arbetssituation.  

 

Eva som individ ger oss den uppfattningen att hennes personlighet speglas av att vara framåt 

och att stå för sina åsikter. Hon har inga problem med att lyfta problem till ytan och göra 

ledaren medveten om eventuella brister. I en organisation är alla individer olika och det finns 

många som inte har lika lätt att vända sig till ledaren med exempelvis problem, och för de 

personerna måste VOICE vara ett ypperligt tillfälle få göra sin röst hörd. Här styrks det Eva 

säger av det Schou (2007) skriver angående hur viktiga medarbetarundersökningar är just för 

att komma åt den tysta majoritetens syn. Undersökningen hjälper företaget att få en mer 

representativ bild av hur läget ser ut jämfört med att annars bara höra enskilda individers 

åsikter. I en organisation finns alltid personer som ”hörs” mer än andra och en 

medarbetarundersökning kommer att hjälpa till att åtgärda detta. 

 

Flera av respondenterna pratade positivt om den del av mätningen som består av utvärdering 

av ledarskapet. Det framgick att det var en del som var av stor betydelse. Många tar också upp 

vilken genomslagskraft dessa mätningar haft tidigare. De berättar att om resultatet av 

omdömet på chefen varit dåligt har det snabbt resulterat i en handlingsplan och om det inte 

gett den sökta förändringen har chefen fått sluta. Därmed är ledningen idag relativt ny. 

Åsikterna om hur resultaten används har skilt sig åt och vad vi förstått har en av ledarna varit 

bättre på att ta till sig och använda resultatet än den andra. Detta menar vi skulle kunna 

påverka hur avdelningarnas anställda svarar. Detta resonemang hämtar vi från Schou (2007) 

som skriver att engagemanget i hur medarbetarna svarar beror på hur motiverade de är. 

Motivationen hämtas från hur de anställda känner att deras svar tas på allvar och att resultaten 

av undersökningen faktiskt bidrar till en förändring.  

 

Även om medarbetarna övervägande var nöjda med den här sortens undersökning finns det 

åsikter som skiljer sig och en anställd utmärkte sig;  

  

”Jag kryssade att allt bara var bra, bra i VOICE för jag orkar inte med ett byte till ännu en 

ny chef, de tar ändå bara chefer ur sitt egna led.” Medarbetare som inte tycker att VOICE fyller sin 

funktion 
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Med detta menade medarbetaren att om man talar om vad man faktiskt känner så var hon 

bekymrad över vad det skulle innebära. Enligt henne skulle ett dåligt VOICE resultat kunna 

leda till ännu ett ledarbyte vilket hon ansåg vara mer besvärligt än nyttigt. Här finns helt klart 

en brist. Trots att denne medarbetare representerar en minoritet känns det som en viktig åsikt 

att belysa. Kontoret skulle ha mycket att vinna på att förändra medarbetarens inställning i 

detta fall, då det är farligt om fler anställda skulle ha liknande åsikter. Om medarbetaren 

känner att konsekvenserna med att svara ärligt är så pass jobbiga att denne istället ljuger, har 

personen förmodligen inte sett till företagets bästa och syftet med undersökningen då den är 

till för att förbättra verksamheten. Alternativt finns det inte utrymme att i undersökningen 

svara mer utförligt och berätta hur man verkligen känner. 

 

Martin hade intressanta funderingar kring VOICE. Enligt honom speglar mätningen läget i 

arbetsgruppen för stunden. Han tycker det är viktigt att komma ihåg att resultatet kan 

påverkas av hur situationen varit tidigare. Det har varit dåligt och han menar att det är viktigt 

att inte bara jämföra det man tycker är bra nu med vad som tidigare varit dåligt utan att 

faktiskt jämföra med hur man önskar att det var på arbetsplatsen. 

 

Martin uttryckte sig; ”Det är bra att det kommer fram åsikter om chefen, det är viktigt för 

både han och oss. Det finns för många som gnäller och för få som säger vad de verkligen 

tycker. Det är många som sitter och gnäller i sitt lilla hörn utan att gå till chefen och ta upp 

det, menar han. Sofia pekar även hon på hur mycket gnäll det är som inte når den som 

verkligen kan göra något åt problemet, når de inte det som kan ta tag i det menar hon att 

ingenting kommer att hända.  

 

Martin talade om ett intressant inslag i samband med resultatet av VOICE. Nämligen det att 

VOICE är en del i det interna belöningssystemet. Han påpekar att högre siffror i mätningen 

alltså ger mer pengar till de anställda. Han hävdar att det där är något som skulle kunna 

utnyttjas av de anställda av privatekonomiska skäl. Bonussystemet är kopplat till vissa mål 

som ska uppfyllas och VOICE mätningen är alltså en del av detta.  

De övriga anställda hade en samlad åsikt i detta. Nämligen den att de inte kan tänka sig att 

någon skulle uttrycka sig på ett sätt de inte känner för att få högre utdelning i 

belöningssystemet. Och hur många procent som innefattas av detta i belöningssystemet råder 

de delade uppfattningar om. Alltifrån tiondels procent till siffror över tio, detta vore enligt oss 

som författare, av intresse för ledningen att informera om för att ingen ska frestas att svara 

höga siffror i tron om att få mera pengar. 

 

4.2.5 Kompetensutveckling sker på olika sätt 
Även om tyngden i kompetensutvecklingen enligt de anställda ligger på kurser och 

teoretiskutbildning har den samlade åsikten varit att man lär sig mest genom det arbete man 

utför samt de situationer och problem som uppstår. De hävdar dock att den teoretiska 

kunskapen är en förutsättning för att kunna arbeta här, men det är inte där dem utvecklas 

mest. Inom organisationen finns det direktiv om användningen av ”medlyssning”, det vill 

säga att chefen sitter med under ett av den anställdes kundmöten för att sedan ge kritik. Detta 

har dock inte skett i önskad omfattning under året på grund av tidsbrist menar flera 

respondenter, vilket kan anses synd. Detta då Köppö (2004) menar att liknande samtal har 

visat sig vara av mycket stor betydelse för kunskapsutvecklingen. Även den 

kompetensansvarige på huvudkontoret i Stockholm pratar om hur viktigt steg det är med en 

plan för kompetensutvecklingen. Ansvaret för utvecklingen ligger på både medarbetare och 

chef och det är viktigt att konstruera en plan såväl på kort- som på lång sikt.  
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Martin säger att man lär sig hela tiden. Det uppkommer problem vid kundmöten som måste 

lösas och det gäller att ta vara på en sådan situation. Ett sådant sammanhang kan kopplas till 

det Eriksson (2001) skriver om bland annat betonar hon vikten av att reflektera över hur man 

agerat, eller inte agerat. 

 

”Jag vill lära mig av situationen så istället för att skicka kunden vidare till någon som är mer 

kunnig inom området brukar jag själv lösa problemet genom att fråga mina kollegor. På så 

sätt vet jag till nästa gång ett liknande problem uppstår, men måste jag skicka kunden vidare 

brukar jag be mina kollegor berätta hur de sedan löste situationen för att jag ska lära mig. 

Det är viktigt att ta ansvar för sin egen utveckling här. Ofta tackar jag kunderna för att de 

ställde en fråga som jag inte direkt kunde svara på, och säger att nu fick jag lära mig något 

nytt!” Martin 

 

Sofia säger att det är roligt att arbeta på banken eftersom man hela tiden utvecklas. Man har 

helt och hållet ett eget ansvar för sin kompetensutveckling och ingen har hjälpt henne att fatta 

sådana beslut. Hon känner att hon har chefernas stöd och har hon till exempel begärt en 

utbildning har hon fått det. Det handlar dock om att själv vända sig till chefen och be om 

möjligheten.  

 

Sofia är en driftig tjej som inte är rädd för att komma med åsikter och egna förslag och idéer. 

Detta märkte vi som författare inte minst då vi hamnade i en diskussion där hon kände att det 

skulle ha funnits någon att fråga och någon som hade ansvar för henne då hon började på 

banken. Vi nämnde då att ett mentorskap kanske skulle fungera och Sofia tyckte det lät 

jättebra och gick direkt efter vår intervju var avslutad in till chefen och bad om att få en 

mentor. Sofia tyckte att det optimala skulle vara att ha en personlig mentor på banken. Hon lär 

sig bäst av att observera andra och sedan själv få agera. Praktiska övningar passar henne 

bättre än teoretisk fakta men det bästa vore nog en väl fungerande kombination av de båda, 

säger hon och Linda håller med. I vanliga fall brukar Sofia tjata om att få boka in sig hos sina 

medarbetare. Hon vill vara med och lyssna på deras kundmöten för att lära sig, men eftersom 

de har fulla scheman finns det inte tid till det, säger hon. 

 

”Vi har börjat arbeta mer mot mjuka mål. Det är inte något som är bestämt uppifrån att det 

ska göras utan det är mitt lokala ledarskap.” Jan 

 

Jan berättar att han börjar synliggöra mjuka mål i viss utsträckning och att det är något han 

kommer utveckla ytterligare. Som exempel nämner han det fall att en av medarbetarna har fått 

i uppgift att hjälpa en annan att lära sig bolån. Personen som ska lära ut och agera mentor har 

det i sin plan för försäljning. Han berättar att om personen som har i uppgift att lära inte når 

sina egna uppsatta mål inom försäljning men lyckas genomföra de antal möten ihop med den 

andra kollegan för att lära ut kommer det att ses som mer framgångsrikt än om försäljningen 

är uppnådd och inte de gemensamma kundmötena är genomförda.  Detta anser vi är ett 

modernt sätt att se på kompetensutveckling och att jan börjat införa detta är positivt. Då 

flertalet medarbetare i samtalet med oss tar upp saknaden av just att synliggöra det Jan 

berättat om finns ju fortfarande en brist. Troligen är det hela så nytt att det är därför 

medarbetarna inte vet om det. Återigen bevisas vikten av att ständigt kommunicera. 

 

”Det är i det vardagliga arbetet som min kompetens ökar mest, men det gäller att själv ta 

tillvara på de situationer som uppstår och vilja utvecklas.” Linda 
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Även Eva skulle vilja att man tog hjälp av varandra mer, till exempel då man känner att man 

inte är så bra inom ett visst område, då kan man vara med under en kollegas kundmöte inom 

ämnet och lära sig av hur denne agerar, uttrycker sig, samt vilket fakta som presenteras. Hon 

skulle gärna se att de vid kundmöten arbetar två och två ibland. Martin där emot säger att alla 

är öppna så det inte behövs något mentor system, han frågar någon av sina närmsta kollegor 

om det uppstår problem. Martin tycker att de teoretiska utbildningarna är givande som det är 

och eftersom det finns exempel går det lättare att sedan tillämpa det i praktiken.  

 

Anna menar att medlyssning och att observera kollegor är det kraftfullaste verktyget för att 

öka medarbetarnas kompetens och även försäljningen. Här kan man även upptäcka fallgropar 

och enkla misstag som de anställda gör och på så vis eliminera dessa. Däremot finns inte tiden 

för detta just nu menar hon. En av cheferna har däremot individuella samtal med de anställda 

under året för att se hur de trivs och hur det går med försäljningsmålen. Han skapar en relation 

till de anställda och tar reda på bland annat hur dem tycker att kundmötena går.  

 

”Jag skulle dö om jag inte fick ha individuella samtal med chefen, men helst skulle jag vilja 

ha fler!” Sofia 

 

 Den andre chefen är mycket svår att hinna träffa som anställd och han har därför utvecklat ett 

mejl system där de anställda ska skriva till honom en gång i veckan om hur veckan varit samt 

uppkomna problem och kritik. Detta menar Eva fungerar bra, men hon saknar den personliga 

kontakten och engagemanget kring personalen. Det finns direktiv uppifrån att man ska ha 

minst ett möte med chefen per år, vilket de inte har haft. Detta bekräftas i samtal med den 

kompetensansvarige på Swedbank som påpekar att detta är en viktig del i arbetet och att ett 

sådant utvecklingssamtal bland annat ska behandla kompetensutvecklingens planer. 

Utvecklingssamtal ska även vara en möjlighet för diskussioner kring förändringar och idéer 

för det dagliga arbetet då banken vill nå alla medarbetares åsikter. Det kan annars vara vanligt 

att det ofta är samma grupp människor på en arbetsplats som gör sig hörda och den 

möjligheten ska ges till alla, säger hon. 

 

Jan och Anna berättar att som chef får man kompetensutbildning i form av rollspel. De har 

deltagit i kurser för att lära sig hantera medarbetare och kunder och har där fått möta 

skådespelare som ställt dem inför situationer de oförberett fått lösa. Detta kan vara nervöst 

inför en publik på cirka 50 personer, menar Anna, men hon säger samtidigt att det är nyttigt 

och det är otroligt lärorikt. Det är nyttigt med respons på sättet att agera och även de 

diskussioner som uppstår med övriga deltagare i publiken. Denna press skulle hon inte vilja 

belasta all personalen med men hon menar att som chef ska man anses klara av det.  

 

Vi som författare undrar här om det inte skulle kunna göra en variant av detta som personalen 

kunde ta del av. De skulle till exempel kunna få problemen i form av uppgifter, alternativt att 

de skulle kunna presentera problem i form av en sketch, för att sedan få diskutera i grupp om 

hur man skulle kunna lösa situationen. Detta skulle även kunna öppna för ett 

erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Vi förstår att detta kan låta som en optimistisk önskan att 

kunna öka kompetensen men att spela upp problem eller ha problemlösande möten behöver 

inte ske varje vecka utan vid behov eller vid för organisationen med lämpligt valda 

mellanrum. 

 

Sofia säger att hon gärna skulle vilja ta upp situationer och problem som uppstått på banken 

för att sedan prata om det i grupp och se till hur man bäst kunde ha löst detta. Vi som 

författare tror att det ibland till och med skulle kunna vara nyttigt att tala om möten eller 
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situationer utanför banken för att belysa problem med dess lösningar. Om det istället ska 

låtsas sälja en bil och det uppstår problem tror vi att det skulle kunna vara så att medarbetarna 

kan vara mer avslappnade i övningen. Försäljning och att identifiera kunders behov och lösa 

deras problem är gemensamt för försäljningsyrket som helhet och går därför att tillämpa i 

banken. De hårda teoretiska bitarna finns det då inget krav på i diskussionerna och det blir 

roligare och mer avslappnat att agera, fundera och diskutera. Vi tror även att det återigen är 

viktigt att våga se bortom försäljningen och våga fokusera på sådant som inte direkt men 

säkerligen indirekt påverkar kunden. Problem uppstår i andra situationer än i kundmöten och 

känslan vi har fått är att vardagliga brister och problem som finns runt omkring kundmötena 

även behöver tid till att analyseras föra att kunna förbättras och effektiviseras. 

 

Anna tycker att de databaserade utbildningarna är givande men hon har vid de tillfällen hon 

fått delta i en föreläsning fått ut ännu mer. Sist hon deltog i en föreläsning träffade hon flera 

inom koncernen och då nämndes det att Swedbank ska starta så kallade virtuella utbildningar 

som komplement till dem som idag är databaserade. Hon tycker detta låter mycket lovande 

och berättar att det kommer bli en klass med klasskamrater och en lärare som har 

föreläsningar framför TV skärmar. Där lyssnar man uppkopplat på föreläsningen och kan 

ställa frågor direkt till läraren som fördelar ordet. Anna lovordar det nya virtuella systemet 

och tycker det låter jätte bra. Det är ett bra substitut till de fysiska utbildningarna och att inte 

behöva fysiskt delta på annan ort gör det hela mer lätt tillgängligt, säger hon.  

 

Detta är ett steg i rätt riktning anser vi då det är en kombination mellan de tidigare 

föreläsningarna och dagens datorbaserade utbildningar. Givetvis kommer detta ha sina för- 

och nackdelar precis som allt annat men det är definitivt ett spännande nytänkande som 

skapar utrymme för att utbyta diskussioner med anställda på andra kontor som är mindre 

resurskrävande än det traditionella kursupplägget gör.  

 

4.2.5.1 Kompetensen behöver synliggöras  
Under den empiriska studiens gång har det framkommit att företaget fokuserar på 

försäljningssiffror och försäljningsmål. Även om åsikterna kring detta är delade håller alla vi 

kommit i kontakt med, med om att det är mycket kompetens som inte tas tillvara och att det 

finns kompetensutveckling som inte syns i verksamhetens syrning. Detta tyckte vi var en 

intressant diskussion som vi gärna ville veta mer om, och målet var att göra ett försök att 

identifiera var kompetensen inte kom till uttryck.  

 

Vi pratade tidigare om styrkorten som registrerar poäng för olika säljprestationer som en 

anställd gör och dessa poäng mäts, jämförs och följs upp. Dessa försäljningssiffror har setts 

som det viktigaste styrmedlet för de enskilda anställda.  

 

Martin berättar att om man till exempel hjälper en medarbetare, påverkas de egna 

försäljningssiffrorna negativt. Negativt i den bemärkelsen att denna tid inte syns. 

Kompetensutveckling från andra delar än de rent faktamässiga mäts och värderas inte här 

menar han. Eftersom det bara är en ur personalen som kan registrera en försäljning på sitt 

styrkort, är det alltså någon som förlorar på att sitta med för att se hur en kollega arbetar under 

ett kundmöte, säger Sofia. Att hjälpa till och lära andra är alltså direkt negativt för 

försäljningsmålen även om det på längre sikt leder till att de anställda ökar sin kompetens och 

på så vis även försäljningen.  
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Denna ”osynliga tid” var inget som Martin tidigare hade reflekterat över men han tycker att 

det är synd att de yngre medarbetarna inte får tid till att lära sig det som de mer erfarna 

kollegorna kan, många går trots allt i pension snart. Den kompetensen som de har är otroligt 

viktigt att vi får tillgång till menar han, då ingenting finns nedskrivet någonstans utan det 

finns bara hos personerna. Sofia håller med om att de äldre och mer erfarna måste förmedla 

sin kompetens och kunskap på något sätt. Även hon menar att det är ingenting som går att 

skriva på en lång lista utan den kompetensen sitter i deras huvuden. Men visst vore det bra om 

de kunde skriva en lång lista på allt de kunde, skämtar hon. Detta skulle kunna kopplas till 

Cheetham och Chivers (1996) diskussion kring ”tyst kunskap” och att en del inte är medvetna 

om den kunskap de besitter eller hur den kan vara värdefull för andra. Diskussionen bör lyftas 

på kontoret menar vi och finns kompetensen redan inom kontoret är det ju slöseri att inte ta 

tillvara på den. 

 

Om det uppstår en fråga går Stefan till någon av dem som han vet är duktig på området, men 

vissa är mer hjälpsamma än andra säger han. Han har lärt sig vilka det inte är värt att fråga 

och be om hjälp, då vissa bara kör sitt race. Anna tror även att jantelagen gör att det kan 

kännas lite pinsamt att lära ut hur man gör något, då man inte vill framstå som duktig. Men 

det är ovärderligt med inspiration och förslag från andra, dock tror hon inte att man kan 

kopiera någon annans stil utan man måste hitta sin egen. Stefan tycker det är synd att 

hjälpsamhet och utbildning kollegor emellan inte syns på något sätt. Vi är bra på olika saker 

och skulle verkligen behöva lära av varandra mer, säger han. Det finns massor av kompetens 

på kontoret men det ges aldrig tillfälle till att sprida denna kompetens mellan individerna. 

Karl menar att det är för få anställda i förhållande till hur många kunder dem har och det är 

tidsbristen som gör det mycket svårt. Stefan håller med och tycker att de borde vara bättre på 

att dela med sig av kompetensen som finns. Däremot gör tidsbristen att många prioriterar sitt 

eget skrivbord och vill se till att hålla så rent som möjligt där.  

 

Eftersom denna kompetens inte går att skriva ner på en lång lista, som Sofia säger, så menar 

vi som författare att det verkligen borde läggas vikt i att låta medarbetarna vara med på de 

mer erfarnas kundmöten och övriga arbetssituationer. Några av dem som snart går i pension 

har högre utbildningar inom till exempel långivning, som ingen annan på kontoret har, enligt 

Martin. Genom att följa med i deras arbete en tid skulle därmed kunskapen kring detta kunna 

spridas och när kollegorna får vara med och se hur de arbetar ser de säkert även andra saker 

som de kan tillämpa i sitt vardagliga arbete. Då det kan vara svårt att förklara hur man arbetar 

frånsätt de rent kunskaps och faktamässiga bitarna. Saker som är framgångsrika vid 

personligförsäljning kan har att göra med kroppsspråk, upplägg på samtalet eller språket som 

används, vilket en del säkert inte är medvetna om själv att de lyckas med. 

Det handlar inte om att medarbetarna ska kopiera någon annans sätt att arbeta, men man kan 

samla och få idéer från andra och sedan plocka ut det bästa och göra det på sitt sätt. 

 

”Det finns massor av kompetens på kontoret men det ges aldrig tillfälle till att sprida denna 

kompetens mellan individerna.” Anna 

 

Eva berättar att hon är en person som gärna uppmuntrar, motiverar och hjälper andra, men 

menar att dessa egenskaper inte värderas och syns på företaget vilket hon tycker är synd. 

Även om hon får andra att prestera bättre och gör att folk trivs och mår bra. Hon menar att fler 

borde se till gruppens bästa och se till att arbeta som ett lag istället för att bara se till sitt eget. 

 

Anna menar att det är framgångsrikt för banken att arbeta med kompetensutveckling, det är 

det starkaste konkurrensmedlet och det som skiljer dem från andra inom branschen.  
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Vi som författare undrar om det inte går att ge poäng även på de mjukare delarna. Till 

exempel skulle man kunna få poäng om man tar med en kollega på sitt kundmöte, har en 

praktikant eller sätter sig ner med någon och förklarar hur långivning fungerar. Dessa poäng 

skulle kunna finns med vid försäljningssiffrorna men i en egen kolumn, nästan på samma sätt 

som guldstjärnor används i småskolan. På detta sätt skulle man kunna utse ”årets/månadens 

hjälpsammaste medarbetare” och få en ny förståelse för varför försäljningssiffrorna har varit 

lite sämre under en tid, då tiden prioriterats till kompetens och erfarenhetsutbyte under en viss 

tid. Att uppmärksamma detta på lämpligt sätt tror vi skulle skapa en större vilja till att dela 

med sig och vi tror att hela kontoret skulle ”må bättre” av att lyckas synliggöra annat än bara 

hårda försäljningssiffror. Eva tycker absolut att de borde ha något liknande system och Sofia 

håller med. 

 

Ett förslag på att lösa bristen med tid skulle till viss del kunna vara ”lärande luncher”. Det vill 

säga lunch tillsammans med kollegor, någon gång i veckan. Utan krav på att man behöver 

delta eller riktlinjer kring vad man ska prata om. Detta skulle endast vara för dem som vill, 

efter att man förklarat fördelarna med konceptet. Det vill säga att sprida kompetensen och lära 

känna kollegorna bättre. Detta kan kopplas till Köppös (2004) teori om att den största 

kompetensutvecklingen sker vid kaffeautomaten.  

 

4.2.6 Organisationskulturen och dess påverkan på kompetensutveckling 
Den senaste tiden har banken haft problem med organisationsledningen och cheferna är därför 

relativt nya. Det har inte framkommit genom intervjuerna vad exakt det har varit för problem 

tidigare men en av grunderna till att cheferna bytts ut är att resultaten av ledningen i VOICE 

mätningarna varit så pass dåliga. Gamla värderingar lever kvar och skapar uppdelningar på 

kontoret. Samtidigt som det finns brister i kommunikationen. Personalen har även delad 

uppfattning kring om man ska arbeta mer i grupp eller om man hellre ska ta ansvar för sin del 

och ”skita i resten” som en medarbetare uttryckte sig. 

 

För att kunna förstå problem i en verksamhet och för att kunna föreslå lämpliga åtgärder är 

det viktigt att belysa och beakta de attityder som finns till kompetensutveckling, enligt 

Lundmark (1998) 

 

Enligt medarbetarna råder ett visst mått av hierarki kvar på kontoret. Vissa anser sig stå över 

andra och en del positioner tycks vara finare. Meningen är att alla ska ta ett gemensamt ansvar 

i flera avseenden, men det har inte fungerat. Det finns grupperingar och en ”vi och dem” 

känsla, menar Eva. Även Anna talar om uppdelningar på banken. Hon berättar att det 

historiskt sett finns en uppdelning mellan de tjänstemän som handhar privatkunder samt dem 

som har företagskunder. Att ansvara för företagskunder anses finare och det har traditionellt 

sett alltid varit på det sättet, därmed kan det uppstå ett visst avståndstagande och små 

konflikter grupperna emellan. Hon tycker att det är synd att detta föråldrade synsätt ska 

hämma organisationskulturen idag och skulle helst se att alla arbetade som ett lag men med 

individuellt ansvar. Anna berättar att nyligen började en före detta högt uppsatt kreditchef och 

idag företagsrådgivare, att ta hand om posten. Postutdelningen skulle alla på avdelningen ha 

ansvar för men det var mycket gnäll och svårt att få bra struktur på hanteringen. 

Företagsrådgivaren tröttnade på detta gnäll och tog därför ansvar för uppgiften själv. 

Kollegorna som tidigare gnällt vart då tysta och skämdes nog lite, tror Anna. Efter detta löstes 

situationen med postutdelningen en kort tid efter, utan gnäll och rådgivaren hade inte längre 

ensamt ansvar. Hon menar att de behöver fler exempel som detta för att minska 

uppdelningarna och öka lagkänslan och hjälpsamheten. 
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Kontoret präglas av eget ansvar och det är många olika sorters arbeten som utförs under 

samma tak, men kommunikationen medarbetarna emellan är så gott som obefintlig menar 

Eva. Sofia håller med och säger att det blir dålig stämning och missförstånd när man inte kan 

hålla sina närmaste kollegor uppdaterade och planera schemat så att ingen annan blir drabbad.  

Att främja kommunikation är något som måste finnas i organisationskulturen enligt Ax et al. 

(2007). Vidare hävdar Hall (1990) att det är chefernas uppgift att arbeta aktivt för att skapa en 

öppen organisation där kommunikationen fungerar på alla plan.  

 

”Att själv berätta för kollegorna när du upptäckt något bra eller löst ett visst problem tror jag 

för många känns pinsamt. Det finns för mycket Jante-lag kvar i samhället för att människor 

ska vilja eller våga dela med sig av sin kompetens.” Karl 

 

Detta citat visar på brister inom kommunikationen i organisationen. om man enligt Hall 

(1990) ska anse att detta är ledningens uppgift finns alltså brister inom detta område. Det kan 

även kopplas till sätt Sahlqvist och Jernhall (1997) som talar om hur viktigt det är att 

ledningen lyckas förmedla en öppenhet inom organisationen och en del av det är att främja 

kreativitet hos medarbetarna. De pekar på vikten av att inte bara medarbetarna ska våga utan 

att det ska skapas en naturlig vilja och stimulans kring att vilja delta i diskussioner och att dela 

med sig av sina tankar. Det är otroligt viktigt att som ledare lyckas skapa ett arbetsklimat där 

det råder öppen och förtroendefull kommunikation. 

 

Vi menar att det är ytterst viktigt att uppmuntra alla medarbetare till att dela med sig av 

problem och av dess lösningar. Att arbeta så har vinster ur två olika perspektiv. Dels det att 

om medarbetare delar med sig av problem medan de fortfarande är ett problem kanske en 

kollega redan har löst problemet och effektivitet i form av vunnen tid kan uppnås. En annan 

aspekt är det att i ett förebyggande syfte dela med sig av hur man löst ett problem till sina 

medarbetare. Även om lösningen inte ”fastnar” hos alla individer kanske de kommer ihåg 

vem som delade med sig av lösningen till problemet och kan vända sig direkt till denna då 

man ställs inför ett liknande problem. Enligt vår mening är det svårt att kommunicera i 

överflöd. I och med diskussioner uppkommer alltid något nytt som kan underlätta eller 

effektivisera och det vinner hela kontoret som verksamhet på. 

 

Kommunikation och dess brister resulterar även i att medarbetarna inte känner sig sedda. Det 

handlar om att i det vardagliga arbetet kunna kommunicera i rätt läge och kunna ta upp 

problem oavsett storlek då de uppstår istället för att de får ligga och samla irritation. Här har 

ledningen ett stort ansvar och enligt medarbetarna finns det mycket att arbeta med inom detta 

område.  

 

”Vi behöver backa tillbaka och få ihop gruppen på ett bättre sätt innan vi ger oss ut på byn 

och möter kunderna.” Eva 

 

Detta citat symboliserar att det finns problem i gruppen och där kommunikationen är ett av 

dessa. Medarbetarna hävdar att det är ledningens ansvar att förändra detta och det håller Hans 

med om. Dock menar han att dagens ledarskap även kräver en ny inställning. Han känner att 

det ibland saknas vilja att hitta det positiva i vardagen. Mötena på senaste tiden har varit för 

negativa tycker han. Han medger att det varit problem inom vissa delar under en längre tid nu 

men han skulle önska en större förståelse för att förändringar tar tid. Hans säger att han vill att 

fler ska inse vikten av att framgång föder framgång. Medarbetarna har känt motgång på flera 

områden under en tid men att för att lyckas vända denna trend behöver just inställningen bli 
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mer positiv över lag. Kulturen har traditionellt sätt tyvärr varit så att det länge varit en sämre 

gruppdynamik på den avdelningen där enskilt arbete är mer vanligt. Hans tror att detta kan 

bero på att arbetsuppgifterna ser olika ut men han menar samtidigt att det är något han 

definitivt vill bli bättre ihop med sin avdelning. De anställda har olika åsikter kring om vi ska 

arbeta mer som ett lag och hjälpas åt eller om man ska ”sköta sitt och skita i resten” vilket 

gör att vissa mindre grupper bildats och en del ensamvargar knappt alls pratar med övriga 

anställda. Stefan styrker detta uttalande genom att säga att hur hans planering och uppgifter 

ser ut angår ingen annan än han och chefen. 

 

Anna säger att det är naturligt att det finns kommunikationsproblem eftersom det är ett så pass 

stort kontor. På mindre kontor kan man lyfta problem under kafferasten, säger hon. Men det 

gör det inte mindre viktigt, kan man inte ha framförhållning och kommunicera med 

kollegorna uppstår snart skitsnack.  

 

”Han som vet, talar inte. Han som inte vet, talar.”  
Lao-Tse (604 f.Kr – 531 f.Kr) 
 

Ett citat som kan kopplas till kontoret, enligt oss författare, då bristen på kommunikation leder 

till gnäll bland personalen. Medarbetarna har enligt intervjuerna förutfattade meningar om hur 

kollegor lägger upp sitt arbete och istället för att ifrågasätta, spekulerar det själva.  

De medarbetare som har kommit med mest klagomål kring bristen på kommunikation samt 

dålig sammanhållning och lagkänsla, är dem som inte vill ha så mycket eget ansvar. Vi frågar 

oss därmed om kommunikationsproblemen är ett problem för just dessa individer. De som är 

ensamvargar lider inte av det mer än att de tycker att det gnälls. Deras inställning gör indirekt 

problemet för de andra värre. Medarbetarna på banken är utåt sett väldigt olika och har 

därmed olika sätt kring hur de föredrar att arbeta samt hur de förhåller sig till kollegor. 

Kanske är de så att de som anses mest kompetenta inom olika arbetsområden och är högt 

uppsatta inte känner att de har något utbyte av att skapa relationer med sina övriga kollegor 

utan hellre utvecklas genom sina arbetsuppgifter. Förmodligen vet de inte heller att det finns 

anställda som gärna vill lära sig av dem. De skulle behöva se vilket värde det ger för 

företaget. Återigen handlar det om att kommunicera. Kommunicera och efterlysa sina 

önskningar samt kommunikation där det öppet talas om hur kompetens kan spridas.  

 

”Hur jag lägger upp min vecka har ingen i gruppen med att göra, det är mellan mig och 

chefen.” Anna 

 

Nästan genomgående har alla vi pratat med sagt att de trivs väldigt bra på banken, visst har 

det kommit fram saker de skulle vilja ha annorlunda men så är det alltid och saker och ting 

kan allid utvecklas och bli bättre. Genomgående tycker trots allt alla vi pratat med att det är 

roligt att gå till jobbet. Många förespråkar att det är bra med variationen då man kan utbilda 

sig till något annat men fortfarande arbeta inom företaget där man känner sig hemma. Eva 

säger att hon har jobbat där i över 20 år och hon lär sig och utvecklas hela tiden, att hon aldrig 

blir fullärd. Känner man sig fullärd ska man inte arbeta kvar, menar hon. 

 

”Det är roligt att arbeta här jag utvecklas hela tiden.” Sofia 

 

”Det är bara siffror vi håller på med här på banken, allt går att rätta till. Det hade varit 

värre om vi varit kirurger för de har ofta bara en chans att göra rätt.”Jan 

 

Detta speglar en bra inställning enligt oss författare. Att i en verksamhet som bank kunna 

känna ledningens stöd i arbetet som utförs måste vara en högt värderad förmån. Detta ihop 
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med övriga värderingar och principer på en bank skapar ett bättre arbetsklimat i 

verksamheten. Att kunna känna stöd från chefen i allt man gör tar förhoppningsvis bort 

tveksamheter och rädsla för att ta sig an nya utmaningar och blir definitivt ett sätt att främja 

kompetensutveckling. Medarbetarna känner mycket riktigt att det från ledningens roll är 

tillåtet att göra fel. Martin menar att detta gör att man vågar och tar för sig mer. Dock kan det 

skapas viss irritation från medarbetarna om man gör misstag ofta eller om de kan anses 

onödiga. Jan säger att han vill att de anställda ska ta eget ansvar och då måste det få uppstå 

fel. Han påpekar att misstag är lärorika. Cheferna vill skapa en trygghet i att det inte spelar 

någon roll om någon gör något fel ibland, banken står alltid bakom och stöttar.  

 

Vad gäller möjlighet till utbildning på individnivå har det varit tydligt att alla är medvetna om 

att ansvaret ligger på individen själv om man vill utbilda sig. Det gäller att vända sig till 

chefen och visa att man vill få den möjligheten och alla medarbetare talar om att det vid 

förfrågan om utbildning alltid fått tillåtelse att genomföra det. Att det alltid är välkommet från 

ledningen sida att utbilda sig menar vi utifrån Hall (1990) resonemang om ledningens 

trovärdighet stärker tilliten till ledningen. Det kan ses som en del i att låta personalen vara 

med och fatta beslut och delaktighet uppmuntrar medarbetarna till att utvecklas och utföra 

arbetsuppgifterna med ett större engagemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Slutdiskussion 

Under denna rubrik förs diskussionen kring den uppsatta problemformuleringen i uppsatsen. 

Här presenteras tankar som uppkommit under arbetets gång och som så småningom leder 
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fram till vår slutsats kommer att presenteras nedan. Inledningsvis presenteras reflektioner 

kring kompetens och kompetensutveckling i allmänhet för att sedan resonera utifrån 

medarbetarnas perspektiv. 

 

5.1 Begreppen kompetens och kompetensutveckling 
Under arbetets gång har vi sett att kompetens och kompetensutveckling är begrepp som inte 

tjänar på att särbehandlas då kompetensen hela tiden är föränderlig och utvecklas. Kompetens 

utvecklas inte bara genom teoretisk fakta och utbildningar på arbetet utan även i vardagen, 

hela tiden. Det uppkommer situationer man måste lösa eller så interagerar man och utvecklas 

på så vis. Vi har även sett att ”alla” känner till och tycker sig veta vad begreppen betyder och 

står för. Detta trots att förklaringarna kring vad innebörden av vad begreppen står för blir 

olika beroende på vem som ger sin förklaring . Genomgående för alla är dock att det ses som 

något positivt med kompetens, att vara kompetent eftersträvas och att utveckla kompetens för 

individ som för hela kontoret är något som man borde satsa mer på.  

 

En sammanfattande text kring begreppens innebörd kan vi dock inte presentera, då vi menar 

att begreppet kompetens måste sättas i ett sammanhang för att kunna förklaras. Begreppet kan 

innehålla så pass många komponenter och bara för att någon anses kompetent inom ett 

område, behöver samma person inte vara det i andra situationer. Därmed tror vi att det kan tas 

fram vissa komponenter eller nyckelbegrepp inom ett område för att se på hur kompetens 

framhävs just där. Valda nyckelbegrepp i vår studie är säkerligen inte tillämpliga med den 

beskrivning vi ger inom andra situationer eller områden. Vi tror dock att de kan användas som 

utgångspunkt för att värdera eller synliggöra kompetens hos exempelvis ett annat företag eller 

organisation.  

 

Vi anser att kompetens generellt handlar om att framgångsrikt lyckas i en situation eller 

förmågan att ”få till det”. Att lyckas, eller misslyckas några gånger har inte med saken att 

göra. Det handlar inte om tur, utan om att mer i antalet situationer anpassa sig och 

framgångsrikt kunna tackla det man ställs inför. Genom tillämpning av kunskaper, 

erfarenheter och magkänsla i faktiska situationer lösa en uppgift på ett framgångsrikt sätt 

används kompetens. Komponenterna med förmågan att ”få till det” kan se olika ut i olika 

situationer och olika individer kan ha styrkor inom olika områden men samtliga kan ändå ha 

lyckats. Väsentligt är att kunna använda och anpassa kompetens och förmågor för att kunna 

prestera bra i olika situationer.  

 

För att kunna förklara hur vi ser på begreppet försöker vi här först att förmedla vår syn på 

social kompetens. Vår uppfattning kring begreppet social kompetens är att det inte konkret 

kan mätas, dock skulle man kunna ta fram något slags genomsnitt. Den ”allmänna 

uppfattningen”. Vi hävdar att det handlar om vem man möter och hur omständigheterna för 

mötet ser ut. Social kompetens är en uppfattning som en annan person får i någon form av 

bemötande eller kanske rent av utifrån ett icke bemötande. Hur en individ eller en grupp 

människor uppfattas kommer att bli olika beroende på många faktorer. Bland annat individens 

stundande humör och hälsa, situationen i fråga, vilken personlighet personen man möter har, 

samt självförtroende och kunskap i rådande situation spelar in. Exempelvis skulle den till 

synas mycket socialt kompetente medarbetaren kanske inte alls kunna föra bekväma samtal 

eller bete sig vant på Nobelmiddagen, eller hemma hos svärmor. 

När man får höra om någon som anses mycket social kompetent menar vi att det handlar om 

en utbredd uppfattning. Därmed anses alltså den ”allmänna uppfattningen” eller 

”genomsnittet” kunna vara mätbar eller åtminstone identifierbar om man skulle fråga flera 
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personer i olika situationer. Även mottagarens syn på begreppet har betydelse, alla använder 

troligen inte samma variabler när ska se till hur pass socialt kompetent en person är.  

 

Eftersom begreppet är komplext och vi menar att det handlar om uppfattningar och tolkningar 

från andra människor, vi värderar vi saker utifrån olika utgångspunkter och på olika grunder. 

Det som enligt vår studie och vår allmänna uppfattning vanligtvis anses vara egenskaper som 

en socialt kompetent person besitter är bland annat en trevlig personlighet, förmåga att sprida 

glädje och att föra samtal samt att uppmuntra och se andra människor. En sådan person 

fungerar i många sociala möten men långt ifrån alla. Ibland krävs det helt andra förmågor för 

att kunna möta en annan individ och därmed blir empati ett betydande begrepp. Förmåga att 

kunna känna av andra människor och sätta sig in i deras situationer. Vilket medarbetarna på 

kontoret möter dagligen då de har kunder i alla möjliga personligheter och livssituationer. 

Vikten av att kunna bemöta olika individer blir inte enbart aktuellt i mötet med kunden utan är 

minst lika betydande i det dagliga arbetet på kontoret, i omgivningen av lika många 

personligheter som det finns anställda. Social kompetens handlar således om förmågan att 

kunna anpassa sig till situationen och utifrån den agera på ett lämpligt sätt 

 

Samma diskussion kan föras inom kompetens. Begreppet bör sättas i ett samband för att 

rättvist kunna förklaras. Vi menar alltså att uppfattningen av hur kompetent en individ är 

handlar om vilket sammanhang man pratar om, och vem det är som ska bedöma och skapar 

sig en uppfattning. Här blir situationen och sammanhanget en än mer betydelsefull del. Man 

kan ses som mycket kompetent inom ett område men kan sedan vara inkompetent inom något 

annat. Den mest kompetente medarbetare på banken skulle inte fungera lika bra som 

plåtslagare. Det beror givetvis på att innehållet av kompetensbegreppet inte ser likadant ut 

inom branscherna för banktjänstemän och plåtslagare men speglar på ett bra sätt hur 

kompetens varierar med uppgift. Plåtslagarens och banktjänstemannens kompetens går inte att 

jämföra, ingen behöver vara mer kompetens än den andra utan de båda var för sig har hög 

kompetens inom sitt respektive område.  

 

Vi har valt att lyfta fram nyckelbegrepp på banken som visar på de egenskaper, förmågor och 

kringliggande faktorer som påverkar individen och organisationens kompetens positivt. 

Riskerna med att lyfta fram kompetensens nyckelbegrepp är att man väljer fel komponenter 

eller att man missar en väsentlig del. Vi tror ändå att det för oss har varit det bästa sättet att 

kunna synliggöra den uppfattning vi skaffat oss genom studien. Varje situation och 

omständighet är unik och samtidigt menar vi att det är olika komponenter som ger kompetens 

i ett företag. Dessa komponenter kommer dessutom att vara föränderliga med företagets 

förändringar.  

 

En tanke vi har är att kunskap skulle vara den del av kompetens som individen vet att man 

vet. Det vill säga de faktorer som individen är medveten om att de bidrar till att ”få till det”, 

eller lyckas i en situation. Kunskapen skulle då delas in i tyst och allmän. Tyst kunskap skulle 

då vara det som individen inte delar med sig av, medvetet eller för att man inte vet att det 

finns medarbetare som vill lära sig. Allmän kunskap är den som delas inom företaget som till 

exempel kurser och utbildningar och andra kompetens komponenter som man talar om. 

Resterande bitar av kompetens hos en individ skulle då kunna bestå av komponenter som 

individen inte själv är medveten om eller inte har reflekterat över, som kroppsspråk, agerande 

och språk. Förmågan att få till det i varje situation handlar då om hur bra individen kan 

anpassa sin kompetens utifrån vem han möter och vilken situationen är. Andra komponenter 

som bidrar likt meta- komponenter är då bland annat organisationskultur och självförtroende. 
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Då sådana omständigheter skapar förutsättningar för hur kompetensen ska utvecklas och ta sig 

till uttryck. 

 

Diskussionen hamnar även i om personer kan ses som allmänt kompetenta, det vill säga det 

löser situationer på ett framgångsrikt sätt i de flesta fall och sammanhang. För visst finns det 

personer som ses kompetenta inom det mesta? Det kan till viss del handla om att individen 

främst väljer att hamna i situationer man är bekväm eller intresserad av, och undviker 

motsatsen. Alltså hamnar inte den på banken kompetente medarbetaren i plåtslagar 

situationen frivilligt, alla gör vi våra medvetna val. 

 

5.2 Medarbetarnas syn på kompetens på kontoret  
 

Inledningsvis vill vi poängtera att arbetsplatsen vi studerat består av en omgivning där 

medarbetarna i huvudsak trivs väldigt bra. Alla våra respondenter trivs med vad de gör och 

tycker det är roligt att gå till jobbet.  

 

Att man väljer ut vissa nyckelbegrepp gör ämnet lättare att ta i, och vi tror att även om 

mätningar är svåra att göra inom detta område som blir det enklare. Genom medarbetarna på 

kontorets syn på kompetens har vi sett att det behövs flera bitar för att ses som kompetent, 

olika delar beroende på vad man gör. Därmed hamnade vi i de olika nyckelbegreppen för 

kompetens på Swedbank. Medarbetarna menar att man kan vara starkare eller svagare inom 

något område men att alla komponenter på något vis behövs och samverkar och ihop bildar 

resultatet. Personalen kan ha sina styrkor inom olika komponenter men ändå vara lika 

kompetenta och framgångsrika. Alla behöver inte kunna så mycket som möjligt för att vara 

kompetent utan det handlar om att ha kompetens för att klara av det vardagliga arbetet. I en 

organisation har ju trots allt olika positioner betydelse för vad du behöver kompetens inom för 

område. Om det i vardagen dyker upp något en medarbetare inte vet hur de ska hantera så är 

det även kompetens att veta var eller hur det går att ta reda på. De nyckelbegrepp vi har sett 

på Swedbank är Trygghet, Social Kompetens, Teoretisk kunskap; Kommunikation, 

Organisationskultur och Kompetens som behöver synliggöras. 

 

Det har även kommit fram att vissa komponenter som bidrar och samverkar till 

kompetensutvecklingen har brister eller helt enkelt inte är uttalade, åtminstone inte bland 

medarbetarna. Detta gav oss en uppdelning av artikulerade och icke artikulerade 

nyckelbegrepp, där precis som litteraturen hävdar, de artikulerade och ”synliga” 

komponenterna värderas och förändras i störst utsträckning. Det som inte syns och är uttalat 

finns inte och kan inte heller påverkas och förändras i samma utsträckning. Men eftersom vi 

menar att de samverkar är det för företagets vinning att värdera även andra bitar än 

försäljningssiffror och utbildningscertifikat. Som Johanson (1987) säger; det som syns finns! 

Vilket styrks av personalens åsikter kring att försäljningssiffror och teoretiska utbildningar är 

det som påverkar kontorets arbete mest. Ledningen värderar dessa högst enligt personalen. 

Det är här kompetensen synliggörs och värderas och kring denna fokusering råder det skilda 

meningar. Då vissa medarbetare drivs av försäljningsmål medan andra bara känner sig 

stressade.  

 

Vissa komponenter är medarbetarna väl införstådda med och alla är snabba med att nämna 

främst databaserade utbildningar, kurser och försäljningsmål men även social kompetens då 

de talar om kompetens. De övriga bitarna som ska främja kompetensen i denna organisation 

är det knappt någon son reflekterat över men när ämnena lyfts har de många kommentarer och 
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åsikter att framföra. Ofta är det här de negativa kommentarerna kommer fram. I och med det 

här vill vi poängtera ledningens ansvar att skapa en arbetsmiljö där möjlighet till diskussion 

och att en öppenhet finns. Om medarbetarna inte känner att de har tid eller att det ens ger 

någon förändring att framföra sina åsikter kommer organisationen att gå miste om 

möjligheter. Då vi tror att medarbetarna med sina arbetsuppgifter har viktiga synpunkter på 

hur arbetet kan skötas på bästa sätt. Synpunkter som är svåra för ledningen att skaffa sig om 

de inte har fullständig insyn i sina medarbetares vardagliga arbete. Problem har däremot 

kommit fram bland de artikulerade delarna och där sker förändringar! Då det som finns kan 

värderas och förändras. 

 

Brister som förekommer inom kompetensutvecklingen hamnar ofta i 

kommunikationsproblem, om man frågar de anställda. De uppstår missförstånd och dålig 

stämning, exempelvis då någon sätter sig med internutbildningen utan att ha meddelat och 

kontrollerat att det är okej men kollegorna. Många gånger verkar det vara individernas 

olikheter och personligheter som gör att de missuppfattar varandra genom att ha olika 

värderingar. Vilket man till viss del skulle kunna lösa genom en öppnare kommunikation.  

Medarbetaren Martin berättade till exempel att om han kryssade höga resultat i VOICE 

undersökningen så kunde det påverka hans bonus positivt, då 10 % av bonusen var pengar 

som genererades av detta resultat, enligt honom. Vi fick sedan olika bud på hur stor del som 

det egentligen handlade om. Vad vi vill betona här är att det egentligen inte spelar någon roll 

hur stor andel det faktiskt är, det väsentliga är vad personalen TROR att det är. Tror dem att 

de får högre bonus genom att ljuga i undersökningen och svara bättre än det egentligen är så 

finns risken att de också gör det. Även om det kanske egentligen inte påverkar i någon större 

utsträckning. Ledningen har en viktig uppgift att informera och se till att de anställda tar in 

och förstår informationen. Kommunikationssvårigheterna och det stora antalet anställda gör 

att detta är svårt.  

 

Men bristerna i kommunikationen syns även då man på kontoret inte har något fungerande 

system för att sprida kompetensen som redan finns, även om alla verkar enade kring hur 

viktigt der är. Även medlyssningar och samtal med cheferna har fått stå tillbaka en tid, till 

personalens besvikelse. Vilket kan ses som slöseri då cheferna, medarbetarna och litteraturen 

är enig om att dessa är av stor betydelse för kompetensen.  

 

Då fokus idag på kontoret ligger på poäng och mätning skulle även mätning av de mjukare 

delarna av kompetensen, som att hjälpa en medarbetare, medlyssning eller en praktikant vara 

en idé. Precis som att försäljning av ett bolån, pensionsförsäkringar eller fonder genererar 

siffror till försäljningsstatistiken borde även de mjukare delarna kunna presenteras på liknande 

sätt. För att på ett konkret sätt synliggöra denna del av arbetet och kompetensutvecklingen. 

 

Ofta förutsätter företag att kompetensen finns hos medarbetarna och att den tar sig till uttryck, 

men i praktiken bevisas motsatsen, menar Hall (1990). Problemet gäller inte i brist på 

kompetens utan det handlar om att människors fulla kompetens inte används. Individerna gör 

helt enkelt inte vad dem har förmågan att göra. Svaret på dessa situationer finns då hos 

ledningen, menar författaren. Ledningen har det yttersta ansvaret för att en organisation 

fungerar, absolut men det är svårt att vara ledare om inte medarbetarna inser att de måste vara 

en del i förändringsarbetet. Vad vi menar är att medarbetarna inte kan frånsäga sig ansvaret 

och förlita sig på att ledningen ska styra arbetet. Ledningens styrning och medarbetarnas vilja 

att vara en del i helheten går hand i hand. Ledningen har i uppgift att skapa en öppenhet och 

ge utrymme för delaktighet samtidigt som medarbetarna då måste ta den chansen. Här anser vi 

återigen att det som behövs för att få detta fungera bättre är att kommunicera med varandra. 
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Ledningen behöver vara tydligare med varför uppgifter och utrymme ges. Istället för att alltid 

se ledningens uppgifter som ännu ett måste är det viktigt att förstå att cheferna ibland faktiskt 

ger medarbetarna en chans till att vara med och att det tillsammans kan skapa förbättring och 

förändring.  
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6. Slutsats 

 

Under denna rubrik försöker vi svara på de problemformuleringar som vi inledningsvis hade, 

genom att presentera de slutsatser som framkommit genom arbetet. 

 

Kompetens bör sättas i ett sammanhang för att dess innebörd ska kunna förklaras. Detta 

eftersom det är olika egenskaper och förmågor som behövs i olika situationer, eller som i det 

här fallet, på olika arbetsplatser. Men förmågan att kunna anpassa utvalda komponenter för att 

lösa de olika situationer och problem som kan uppstå är gemensamt för både banktjänstemän 

och plåtslagare. Dock håller vi med litteraturen kring att det handlar om förmågan att få till 

det, att på ett framgångsrikt sätt lösa problem eller situationer genom att anpassa och använda 

sina kunskaper och erfarenheter. 

 

I samtalen med medarbetarna på banken har vi tagit fram nyckelbegrepp för kompetens. 

Komponenter som samverkar och bidrar till att ge kompetensen uttrycksmöjligheter i arbetet 

samt att utveckla och sprida kompetensen internt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4, Ledstjärna för kompetensen på Gävlekontoret (Källa: Egen) 
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De övre komponenterna; Teoretisk kunskap och Social kompetens är uttalade, eller 

artikulerade komponenter på banken. Det är dessa komponenter det talas om och de påverkar i 

hög grad hur arbetet på kontoret ser ut. Social kompetens värderas vid rekrytering av ny 

personal och god kompetens här ses som en förutsättning. Ledningen styr kontoret främst 

efter teoretisk kunskap och försäljningssiffror, det är även här som beslut fattas och mätningar 

görs samt följs upp. Även åtgärder och förändringar görs vid behov. Denna fokus gör att 

kontoret hamnar i ett resurssynsätt med fokusering på individprestationerna.  

 

Enligt medarbetarna är Trygghet en grundförutsättning för att kunna agera på kontoret. Det 

handlar om delar som skapas både inom kontoret och hos individen, som självkänsla och 

självförtroende men även tillit och trygghet till medarbetare och chefer. Även Empati är 

viktigt för att kunna möta olika kunder och medarbetare, för att kunna förstå varandra och 

kommunicera på ett bra sätt. Bristen på Kommunikation påverkar och försämrar de övriga 

komponenterna och gör ibland att det uppstår missförstånd och dålig stämning på kontoret. 

 

De undre komponenterna; Organisationskultur och Kompetens som behöver synliggöras är 

komponenter som man inte pratar alls om enligt personalen. De är icke artikulerade 

komponenter, och här återfinns brister.  

 

Organisationskulturen har bland annat skapat uppdelningar på kontoret. En orsak till 

uppdelningarna är att det traditionellt sett alltid har ansetts ”finare” att arbeta med 

företagskunder inom branschen. Detta lever till viss del kvar vilket har gjort att medarbetarna 

med företagskunder i vissa sammanhang känns viktigare än dem som tar emot privata kunder. 

Litteraturen säger att; ”det som syns, finns”. Här blir fallet det motsatta; det som inte syns 

finns inte heller - men det påverkar! Det vill säga att även om medarbetarna och ledningen 

inte värderar eller pratar den icke artikulerade kompetensen, så påverkar den kontoret och 

dess kompetensutveckling. Uppdelningar bland personalen, bristerna i hjälpsamhet och i att 

fördela kompetens, leder till att stämningen på kontoret blir sämre och att kompetensen inte 

utvecklas och kommer till sitt fulla uttryck. Det som borde göras är att man på kontoret börjar 

prata om det som ett problem, eller ännu hellre möjlighet till att förbättra verksamhetens 

kompetensutövande.  

 

Trots att kontoret idag styrs av de övre komponenterna så samverkar alla delar och alla 

behövs för att kompetensen ska ta sitt fulla uttryck. Medvetenhet och ökad kommunikation 

kring detta kan delvis vara lösningen då dessa komponenter behöver synliggöras. Även om 

ledningen fortsätter att styra som de tidigare gjort så kan en öppenhet kring att det finns 

komponenter som det inte fokuseras på lika mycket hjälpa. Genom att förmedla det, får de 

medarbetare som känner att deras arbete inte uppskattas fullt, och som hellre skulle vilja ha 

mindre fokusering på resurs, reda på att ledningen är medvetna om det. Även om det inte 

påverkar det fortsatta arbetet i vardagen. 

 

Medarbetarnas syn anser vi sammanfattningsvis handlar om att det är mycket fokusering på 

individ och resurs och för lite på interaktion och metakompetens. Precis som vi tar upp i 

empirin så värderar kontoret dem mer traditionella delarna som exempelvis teoretisk kunskap 

genom utbildningar. Dessa komponenter är något som kontoret är bra på att prata om och 

använda för att främja kompetensutveckling. Vad de istället skulle behöva bli mer medvetna 

om är det faktum att individerna utvecklar kompetens i aktion och interaktion och genom att 

ägna detta mer uppmärksamhet finns mycket att vinna. Vi hävdar att ledningen har det mer 

traditionella synsättet där resurserna lyfts fram för att kunna mätas, vilket också är det 
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vanligast synsättet bland företag enligt litteraturen. Vi tror dock att de skulle tjäna på att se 

även vinsterna i att fokusera på andra delarna, som enligt personalen påverkar kompetensen.  

 

Vi har därför konstruerat en ledstjärna eller en överblick över kompetensen på kontoret. 

Främst för att vi tror att medvetenhet kring vad som påverkar, och hur det hänger ihop, har 

betydelse för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Komponenterna är inte av samma 

karaktär utan modellen blandar individfaktorer med organisatoriska faktorer. Men det är så 

komponenterna inom kompetens har tagit sig uttryck genom fallstudien.  

 

Ett samband skapas i arbetet då vi har sett att ledningens fokusering ligger på de artikulerade 

nyckelbegreppen, som vi som författare har tagit fram genom samtalen med medarbetarna. 

Dessa artikulerade komponenter kan kopplas till teorins resurssynsätt, där litteraturen menar 

att denna fokusering kan ge mätverktyg som gör det enklare att följa upp och styra. Vilket är 

precis vad som görs genom styrkortens försäljningsresultat. Detta synsätt gör att kontoret 

hamnar i en fokusering på individen och dennes prestation även om flera författare menar att 

kompetensen synliggörs och utvecklas även på många andra sätt. Medarbetarna säger själva 

att de saknar interaktion både i utbildning och i det vardagliga arbetet. 
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Figur: 5, Balansen i synen på kompetens på Swedbank (Källa: Egen) 

 

Fokus ligger på individerna och inte interaktionen. För att få balans i synen på 

kompetensbegreppet är det därmed viktigt att komma till insikt med att andra komponenter 

inte uppmärksammas. Kanske behöver de inte heller uppmärksammas och ha samma 

inflytande i styrningen, men att då göra det till medvetna val. Det vill säga att även om alla 

nyckelbegrepp blir artikulerade komponenter så kommer balansen av dem att vara olika. Men 

genom att kommunicera detta med medarbetarna så hamnar balansen troligtvis lite jämnare 

mellan de båda sidorna.  

 

Ledningen skulle alltså behöva se till hur man kan hitta en bra balans i fokuseringen på 

komponenterna. Att fokusera på det ena behöver inte utesluta det andra, det behöver inte vara 

allt eller inget. Konsten bli istället att hitta balans för komponenterna. Om man blundar för 

vissa av de innehållande delarna så kan man tappa balansen!  

 

*** 

 

Avslutningsvis menar vi som författare att genom denna uppsatsprocess, så är det i interaktion 

som vår kompetens inom ämnet har ökat mest, även om litteraturen givetvis har varit en 

grund att luta sig mot. Intervjuer och möten med personalen på banken har öppnat nya 
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diskussioner och tankar. Men framförallt samtalen oss författare emellan har utvecklat vår 

förståelse, då vi har letat samband, kopplingar, och försökt reflektera över vad vi har pratat  

kring. Vår motivation har dessutom ökat när andra visat intresse för vårt arbete.  

 

 



64 

 

 

Källförteckning 

Litteratur 

Arbnor Ingeman, Bjerke Björn, Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur (1994)  

Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan, Den Nya Ekonomistyrningen: DNE, Lieber 

AB (2007) 3e Uppl. 

Axelsson Björn, Kompetens och konkurrenskraft. Källor drivkrafter och metoder för 

kompetensutveckling i företag, SNS Förlag (1996) 

Berger Peter, Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality –A Treatise in the 

Sociology of Knowledge, Penguin Books (1966) 

Blomé Anders, Kunskapsföretaget – Kort och brett, Lieber Ekonomi (2000)  

Cheetham Graham, Chivers Geoff, Towards a holistic model of professional competence, 

MCB UP Ltd (1996) 

 

Christensen Lars Marknadsundersökning – En handbok, Studentlitteratur (2001) 

Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur (2002)  

Granbom Anna-Karin, Att motivera till Hälsa, Studentlitteratur (1998)  

Hall Jay, Kompetens i organisationen, Studentlitteratur (1990) 

Holme Idar Mange, Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, Studentlitteratur (2007) 

Johnsson Ulf, Utveckla det mänskliga kapitalet, SPFs skriftserie (1987) 

Juell-Skielse Gustaf, Karin Askerfelt, Organisationen till en kompetensekonomi, Lieber 

Ekonomi (1997) 

Kylén, Jan-Axel, Att få svar, Bonnier Utbildning AB (2004) 1 Uppl 

Köppö Lassi, Sivonen Sirpa och Ståhle Pirjo, Utveckling av expertiskunskap, 5e kapitlet i 

förjande bok; 

Jernström Elisabeth, Säljö Roger, Lärande i arbetsliv och var dag, Brain Books (2004)  

Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

Studentlitteratur (1999)  



65 

 

Lundmark Annika, Utbildning i arbetslivet, Studentlitteratur (1998) 

Mannberg Susanne, Social kompetens. Liber Ekonomi (2001) 

Nationalencyklopedins webbplats, www.ne.se 

Nilsen Per, Högström Mikael, Att arbeta med kompetensredskapet, Arbetarskyddsnämnden 

(1996)  

Persson Anders, Social kompetens - När individen, de andra och samhället möts, 

Studentlitteratur (2000)  

Repstad Pål, Sociologiska perspektiv i vård omsorg och socialt arbete, Studentlitteratur 

(2005)  

Sahlqvist Walter, Bengt Jernvall, Organisationen och den dolda kompetensen, ISL Förlag 

(1997) 

Sarv Hans, Kompetens att utveckla – om den lärande organisationens utmaningar, Institutet 

för Framtidsstudier och Liber AB (1997) 

Schou Pierre, Medarbetarundersökningar som verktyg för företagsstyrning och förändring, 

Studentlitteratur (2007) 

Strömberg Annika, Organisering och identifikation i byggherrerollen; Dialektik, möten och 

meningskapande, Kungliga Tekniska Högskolan; KTH, Doktorsavhandling (2009) 

Svenska Akademin, Svenska Akademins Ordlista, Norstedts Akademiska Förlag (2006) 

Årsredovisning Swedbank, (2008) 

Övriga källor 
 

Intervjuer; 

”Jan”, (091105)  

”Eva”, (091117)  

”Martin” (091117)  

”Sofia” (091117)  

 ”Anna” (091118) 

”Stefan” (091120) 

”Linda” (091120) 

”Hans” (091203) 

”Karl” (091203) 

Mail korrespondens; 

Kompetensansvarig (091217) 

 

Vi har utöver detta pratat med tre anställda som vi valt att hålla helt anonyma.  

 

http://www.ne.se/

