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Sammanfattning 
 
IT-branschen präglas av föränderlighet och konkurrens vilket gör att behovet av strategiska 
kompetenser blir allt mer påtagligt för dagens IT-företag. Kompetenta medarbetare kan 
användas som en form av beredskap, där graderna av kompetenser varierar vilket innebär mer 
eller mindre konkurrensfördelar. Syftet med studien är att belysa ett urval medarbetares 
upplevelser inom IT-branschen angående kompetens och kompetensutveckling i relation till 
deras arbetssituation. Vidare är det att undersöka hur deras chefer anpassar 
kompetensförsörjningen till den föränderliga marknaden samt förväntningar kring 
medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling. Den metod som applicerades var 
kvalitativ med utgångspunkt från en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet visade att 
upplevelserna kring kompetenskraven styrs till avgörande del av medarbetarnas privata 
intresse för sitt yrkesområde. Det framkom vidare att ett flertal olika faktorer samspelar i 
organisationers satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling, vilket också bekräftas av 
tidigare forskning. Studien påvisar att företaget anpassar sig utifrån användandet av en lärande 
organisationskultur och att rekrytera individer med rätt personlighet, medan medarbetarna till 
avgörande del tar ett eget ansvar samt ibland väljer att sitta hemma med arbetsrelaterade 
uppgifter. Det rekommenderas mer forskning ur ett medarbetarperspektiv för att få ökade 
kunskaper och förståelser kring kompetens och olika anpassningsstrategier när det kommer 
till att bemästra en instabil och skiftande marknad. 
 
 
  



Abstract  
 
The IT industry is often characterized by transformation and competition, which makes the 
need for strategic skill increasingly evident in today’s IT companies. Skilled co-workers’ can 
be used as a form of back-up, where the variety of skills can be used as a competitive 
advantage. The purpose of this study is to highlight how a selection of co-workers’ experience 
competence and skill acquisition in relation to their work situation. This study will also 
investigate how their managers adapt the skills acquisition to the everchanging market place 
and their expectations of their employees’ competence and skills acquisitions. The used 
method in this study was qualitative with output gathered from a semi-structured interview 
guide. The result showed that the co-workers demand on competence were driven by their 
private interest in their profession. It also concluded that multiple factors interacted with the 
organization’s skills acquisition investment, something that also was confirmed by previous 
research. The study also showed that the company adapted by using a learning organizational 
culture and recruited people with a specific personality trait, while the decisive employees 
take their own responsibility and sometimes choose to sit at home with work-related tasks. It 
is recommended that more studies from the employees’ perspective is done, to increase the 
knowledge and understanding around the different adaptation strategies that is used when it 
comes to mastering the unstable and shifting market. 
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1 Inledning 
 
Följande kapitel kommer att innehålla en introduktion kring forskningsområdet med 
tillhörande syfte och frågeställningar 

1.1 Introduktion  
 
Arbetsmarknaden idag präglas av påtaglig föränderlighet och konkurrens, vilket möjligen kan 
göra kompetenta medarbetare till organisationens viktigaste resurs (Nilsson, Wallo, Rönnqvist 
& Davidson 2011: 27). Kompetensbegreppet kan upplevas som en aning diffust eftersom att 
det inte existerar någon enhetlig definition av det, men brukas inte sällan hänföras till en 
individs färdighet eller förmåga (Hansson 1997). En annan, och en mer utförlig 
begreppsdefinition, utgörs av individens potentiella handlingsförmåga i förhållande till en 
specifik uppgift, situation eller kontext (Ellström 1992: 19f).  
 
IT-sektorn är ett belysande exempel på en snabbt föränderlig och konkurrensutsatt bransch 
där IT-företagen på den rådande marknaden ständigt behöver anpassa sina aktiviteter och 
rutiner utifrån marknadens behov och krav på förändringar. IT-företagens utmaningar utgörs 
således av att komma med innovativa lösningar för att bibehålla en fördelaktig position på 
marknaden (Otieno & Biko 2015: 155). Peter Johansson nämner i rapporten ”Den nya 
ekonomin, ny kunskap nya världar – vilken kompetens behöver företagen?” (2001) om hur 
förändrade kompetensvillkor har medfört att organisationers utveckling och konkurrens om 
kompetens går i allt snabbare takt, där IT-sektorn tillhör en av de mest snabbväxande 
branscherna. De skärpta konkurrensvillkoren har vidare lett till att medarbetare inom IT-
sektorn förväntas besitta, utöver sin tekniska kompetens, affärsfärdigheter och social 
kompetens (Svenskt Näringsliv 2001: 2ff). 
 
Olika förhållanden och krav från omvärlden såsom globalisering kan sägas vara avgörande till 
arbetsmarknadens förändrade villkor (Harris 2002: 417f). Kompetenta medarbetare kan skapa 
förutsättningar och användas som en form av beredskap, där graderna av kompetenser varierar 
vilket innebär mer eller mindre konkurrensfördelar (Chen & Chang 2010: 680ff). 
Medarbetarnas kompetens betraktas därigenom som en färskvara som är i behov av 
kontinuerlig underhållning, vilket gör strategisk- och aktiv kompetensutveckling till en 
angelägen fråga för dagens organisationer (Nilsson et al. 2011: 75f). Kompetensutveckling 
kan beskrivas som olika planerade insatser som organisationer praktiserar med avsikten att 
påverka sin innehavande kompetens (Ellström 1992). I temarapporten “Den högre 
utbildningens roll i en digital tid” (2017) från Digitaliseringskommissionen nämner vidare Jan 
Gulliksen, professor och dekan vid KTH att det råder brist på relevant kompetens inom IT-
branschen och att dagens IT-företag har det svårt att anpassa sin kompetensförsörjning till den 
föränderliga marknaden. Han slår fast att anpassningen till den föränderliga marknaden ligger 
i både arbetsgivarens som arbetstagarens intresse (Framtidens Karriär 2017). 
 
Förmågan till omställning blir därigenom en nyckelfaktor, och företagens förmåga till 
konkurrenskraft och utveckling bygger i hög grad på att rekrytera och utveckla hängivna 
medarbetare (Svenskt Näringsliv 2001: 2). Barbro Lien Rönn, HR Talent Management på 
Hogia, skriver i artikeln ”Framtida kompetensbehov är dagens arbetsgivaransvar” (2016) att 
individens förmåga till omställning är av väsentlig betydelse för att kunna hänga med i 
utvecklingen. Ett livslångt lärande blir således av stor vikt för ett framgångsrikt yrkesliv 
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(Ekonomi-info.nu 2016). Lärandebegreppet kan definieras som relativt beständiga 
förändringar hos individen som blir till genom dennes samverkan med sin omgivning 
(Ellström 1992). Lärande kan både ske formellt genom exempelvis olika utbildningar som 
informellt i det dagliga arbetet (Ellström 1996). Den föränderliga marknaden resulterar 
därigenom i att andra krav ställs på den enskilde individens kompetens i jämförelse med 
kraven som det var fråga om i industrisamhället (Nilsson et. al 2011). Det är således inte 
längre tillräckligt att individen endast sköter sina arbetsuppgifter (Nilsson et. al 2011), utan 
bör ha en drivkraft att med jämna mellanrum utveckla sin kompetens (Garsten & Jakobsson 
2004: 160). Det rör sig följaktligen om individens eget ansvar att anpassa sin kompetens till 
arbetsmarknadens krav och förändringar (Garsten & Jakobsson 2004: 160). För företagens 
del, handlar det om att göra genomgripande satsningar på kompetensutveckling utifrån de 
förändrade kompetenskraven och den ökade betydelsen av kunskapsintensiv tjänsteproduktion 
(Kock 2010: 21). 
 
Den undran som uppstår hos oss utifrån ovanstående faktorer, och vad som huvudsakligen har 
skapat vår ambition att genomföra den här studien, är hur snabba förändringar, hård 
konkurrens och skärpta kompetenskrav inom IT-branschen kan komma att inverka på den 
enskilde individens arbetssituation. Närmare bestämt väcks frågan hur medarbetare inom IT-
branschen upplever och hanterar kraven att kontinuerligt behöva uppdatera sin kompetens och 
hur uppfattningarna ser ut gällande deras kompetensutveckling. Vi ser att det även blir av vikt 
att undersöka hur dagens IT-företag går tillväga för att anpassa kompetensförsörjningen till 
den föränderliga marknaden samt vilka förväntningar som ställs på sina medarbetares 
kompetens och kompetensutveckling. 

1.2 Syfte 
  
Genom följande undersökning är syftet att belysa ett urval medarbetares upplevelser inom IT-
branschen angående kompetens och kompetensutveckling i relation till deras arbetssituation. 
Vidare är det att undersöka hur medarbetarnas chefer anpassar kompetensförsörjningen till 
den föränderliga marknaden samt förväntningar kring medarbetarnas kompetens och 
kompetensutveckling. 

1.3 Frågeställningar   
 
Hur upplever medarbetarna sin arbetssituation gällande kompetenskrav och 
kompetensutveckling? 
  
Vilka förväntningar har cheferna på medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling och 
hur arbetar dem med dessa frågor?  
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2 Begreppspreciseringar 
                      
I det följande kommer begreppen kompetens, kompetensutveckling och lärande att definieras. 
Vi har i vår studie valt att utgå från Ellströms (1992) definition av begreppen 

2.1  Kompetens 
 
“En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext” (Ellström 1992: 21). Vi har i studien ytterligare valt att definiera kompetens som 
besittande kunskaper i kombination med personliga egenskaper, motivation, attityd och 
erfarenhet. 

2.2 Kompetensutveckling 
 
“..en sammanfattande beteckning på de olika typer av planerade åtgärder, som kan utnyttjas 
för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden” 
(Ellström 1992: 106). Då kompetensutvecklingens aktiviteter kan skilja sig åt, åsyftas de 
aktiviteter som arbetsgivaren medvetet praktiserar med avsikten att förbättra organisationens 
innehavande kompetenser. Utifrån Ellströms (1992) definition åsyftar vi även till 
medarbetarens medvetna och/eller omedvetna handlingar som leder till utveckling av dess 
kompetens. 

2.3 Lärande 
 
“Relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med 
sin omgivning” (Ellström 1992: 67). Lärandebegreppet används i studien som en form av 
kompetensutveckling genom att de syftar till hur en individ tillgodogör sig ny kunskap, 
formellt genom till exempel olika utbildningar eller informellt i det dagliga arbetet.  

3  Avgränsning  
  
  
Inom IT-branschen har vi valt att avgränsa oss till IT-företag som arbetar med att 
tillhandahålla företag digitala lösningar rörande säkerhet och kommunikation. Materialet 
bygger totalt på åtta intervjupersoner varav medarbetarna utgörs av sex tekniker med olika 
inriktningar samt av två personer i ledande och/eller i chefsposition. Studien fokuserar vidare 
på medarbetarnas upplevda kompetenskrav, hur de hanteras samt uppfattningar kring 
kompetensutveckling i relation till deras arbetssituation. Ur ett chefsperspektiv fokuserar 
studien på förväntningar och uppfattningar kring medarbetarnas kompetens och 
kompetensutveckling. Tanken bakom vår valda inriktning är att fånga individernas 
upplevelser och känslor kring området i kontexten de befinner sig i, och därav ge en 
illustration på hur kompetenskraven kan upplevas i branschen. Tanken är ytterligare att kunna 
ge en illustration på hur ett företag inom IT-branschen anpassar sin kompetensförsörjning till 
en föränderlig marknad. 
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4 Tidigare forskning 
 
I följande kapitel kommer tidigare forskning att introduceras som behandlar de områden som 
denna studie syftar att undersöka. Källorna som redovisas nedan anknyts till olika former av 
faktorer och anpassningsstrategier när det kommer till företags kompetensutveckling och 
kompetensbehov 

4.1 Påverkande faktorer på organisationers kompetensutveckling 
  
Att ökad konkurrens gör det tvunget för dagens företag att skapa sig fördelar genom att 
förbättra dess innehavande kompetenser blir allt mer påtagligt på dagens 
arbetsmarknad.  Kock, Gill och Ellströms (2008) studie "Why do small enterprises participate 
in a programme for competence development?" handlar om drivkrafter bakom 
kompetensutvecklingsprojekt med ett bistånd från EUs Växtkraft mål 3. Studiens syfte 
beskrivs som att forskarna vill öka sin förståelse till varför små- och medelstora företag 
använder sig av olika strategier för kompetensutveckling samt varför de deltar i ett program 
för kompetensutveckling. 
 
Kock et. al. (2008) beskriver i sin studie att många företag upplever ett ökande 
konkurrenstryck i form av kundkrav, krav på ny teknologi, krav från marknaden samt krav på 
utveckling vilket vidare kan beskrivas som ett företags externa förhållanden. Faktorer som 
påverkar de interna förhållandena är ledarskap, deltagande i utbildningsplanering samt 
förhållningssätt till utbildning. De externa och interna faktorerna interagerar sinsemellan och 
utgör en drivande kraft till företagens satsningar på kompetensutveckling. Det framkom även 
att på grund av det ökande konkurrenstrycket samt kundernas krav har efterfrågan på en 
förbättrad individrelaterad kompetens som förmågan att arbeta med andra, ansvarstagande, 
flexibilitet samt teknisk kunskap växt fram. 
 
När det kommer till en organisations konkurrensfördelar handlar det om, enligt Pemberton 
och Stonehouse (2000), att vara uppdaterad när det kommer till att anamma tekniska nyheter 
för att kunna hantera kunskap på ett effektivt sätt och kunna uppnå ett snabbare lärande. 
Câmpeanu-Sonea, Sonea, Gabor-Supuran och Muresan (2011) förespråkar att kvaliteten på 
organisationers tjänster och produkter samt dess uppnående effektivitet beror på graden av 
kapitalisering av dess mänskliga resurser. Begreppet arbetskompetens lyfts vilket beskrivs 
som ett bagage med kunskaper, specifika färdigheter samt relevanta erfarenheter för att 
säkerställa organisationens kvalitets- samt kapacitetsnivå. Det bli därmed av relevant 
betydelse för dagens organisationer att kunna skapa strategier som bidrar till 
överensstämmelse mellan den individuella kompetensutvecklingen och företagets behov av 
kompetenser. 

4.2 Att anpassa den individuella kompetensutvecklingen utifrån 
företagets kompetensbehov 

 
Genom tillgänglig litteratur inom bland annat företagsledning går det att urskilja att 
användandet av kompetensbegreppet har ökat framförallt under de senaste två decennierna 
(Sandberg & Targama 1998: 53). Kompetens sägs idag fungera som en konkurrensfördel och 
har vidare blivit en allt mer krävande uppgift för dagens organisationer (Pemberton och 
Stonehouse 2000). McHenry och Strønens (2008) betonar att det likaså tenderar att vara en 
mödosam uppgift att förhålla den innehavande kompetensen i relation till organisationens 
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strategiska kompetensbehov, och att det främst brukar handla om att aggregera värdet för 
organisationen snarare än på fördelarna för medarbetarna. 
 
Författarna Câmpeanu-Sonea et al. (2011) presenterar i artikeln ”Organizational Competence 
– A development framework” en teoretisk vision genom att individuella kompetenser 
utvecklas i enlighet med de organisatoriska kompetenserna. Den organisatoriska kompetensen 
skapas utifrån existensen av en viss struktur och organisationskultur genom att individuella 
kompetenser förs samman och kompletterar varandra. För medarbetarnas del blir det av vikt 
att förbättra sin individuella kompetens genom att besitta relevant utbildning och erfarenhet, 
medan det för företagen handlar om att ledningen säkerställer kvaliteten på de tjänster som 
konsumenten behöver. Utifrån Câmpeanu-Soneas et al. (2011) teoretiska vision skall de 
individuella målen formuleras i enlighet med organisationens mål. 
 
Vidare identifierar Câmpeanu-Soneas et al. (2011)  tre olika typer av kompetenser i en 
organisation; beteendekompetenser, tekniska kompetenser samt förmågor. 
Beteendekompetenser utgörs av förväntningar gällande beteende som krävs för att producera 
resultat. Tekniska kompetenser bygger på vad individen ska veta och kunna göra för att 
framgångsrikt utföra sina arbetsuppgifter. Förmågor handlar om att det existerar relevanta 
egenskaper för att kunna utföra specifika aktiviteter utifrån fastställda mål. Förmågorna 
bygger på bedömningar där certifikat kan erhållas genom olika system där graden av 
förmågorna mäts. Vidare beskrivs ansvarstagande, som ligger till grund för belönings- samt 
påföljdssystem som en medarbetares skyldighet för att kunna hantera sina arbetsuppgifter på 
ett tillfredsställande sätt och i enlighet med organisationens mål. 
 
När det kommer till möjligheten att kunna sammanlänka det individuella lärandet med 
organisationens strategiska kompetensbehov, sägs ett så kallat IT-grundat kompetensverktyg 
kunna vara svaret då det lagrar information om medarbetarnas kompetens inom olika 
områden. I sin tur kan det tillförsäkra att kompetensutvecklingen, utifrån det formella och 
informella lärandet, är kopplat till företagets strategiska kompetensbehov (McHenry och 
Strønens 2008). Det skapade vidare McHenry och Strønens (2008) ambition att undersöka 
huruvida ett IT-baserat kompetensverktyg både kunde tillfredsställa den enskilde individens 
kompetensutveckling som företagets strategiska kompetensutvecklingsarbete. 
 
McHenry och Strønens (2008) undersökning baseras på en två år lång fältstudie på ett större 
IT-företag i Norge som infört ett IT-grundat kompetensverktyg i hela organisationen. Tanken 
med implementeringen var att den skulle gynna både individen och organisationen i avseende 
individens lärande och karriärplanering, det strategiska HR-arbetet samt fungera som ett 
sökverktyg. Resultatet av undersökningen visade att det IT-grundade kompetensverktyget dels 
anpassades utifrån den enskilde individens kompetensutveckling, men att det även användes 
som ett strategiskt HR-mätverktyg genom att företagets kompetens åskådliggjordes. McHenry 
och Strønen (2008) slår avslutningsvis fast i undersökningen att det IT-grundade 
kompetensverktyget kan bli problematiskt och leda till utmaningar i avseendet att de används 
för två olika ändamål. En bedömning görs att mer forskning behövs angående hur ett IT-
grundat kompetensverktyg kan sammanlänkas med de individuella och organisatoriska 
syftena. 
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4.3 Lärande organisationskultur som användbar strategi 
 
Vidare är förtroendet till kompetensutvecklingens effekt idag allmänt utbredd när det kommer 
till verksamheters produktivitet, innovation och konkurrenskraft (Kock 2010: 21). 
Kompetensutveckling är intimt sammankopplat med lärande, och förutsättningen att olika 
kompetensutvecklingsaktiviteter skall leda till lärande, läggs det vikt i att ha en lärmiljö som 
främjar förändring (Nilsson et al. 2011: 82). McHenry och Strønen (2008) påpekar att den 
senaste forskningen har visat på företags nödvändighet att övergå från det traditionella 
formella lärandet och istället lägga vikt på deltagande metoder och informellt lärande, för att 
därigenom maximera prestationerna i arbetet. Det handlar vidare om att finna sätt att integrera 
det informella lärandet med det formella lärandet. 
 
I artikeln “Organisational learning and knowledge assets - an essential partnership” 
undersöker Pemberton och Stonehouse (2000) idéerna och kopplingarna mellan 
organisatoriskt lärande och kunskapshantering. De argumenterar för att organisationers 
förutsättningar till konkurrenskraftiga fördelar ligger i appliceringen av ett kontinuerligt 
lärande och förmågan att utveckla nya kunskapstillgångar som leder till ett skapande av 
kärnkompetenser. Kärnkompetens definieras enligt författarna att den är sällsynt, svår att 
imitera och svår att ersätta. 
 
Pemberton och Stonehouse (2000) introducerar i sin artikel en modell utifrån föreställningen 
att enbart genom att fokusera på de kritiska detaljerna i själva lärandeförloppet, kommer 
organisationen att kunna nå upp till varaktiga konkurrensfördelar utifrån kunskapsgrundade 
kompetenser. Utvecklingen av kunskap vilar enligt modellen på tillgången av information och 
är beroende av själva lärandet genom att de förutsätter kunskap- och kompetensdelning. 
Uppmuntran av jämlikhet, eget initiativtagande samt nedläggning av auktoriteter är viktiga 
inslag i en framgångsrik inlärningskultur (Pemberton och Stonehouse 2000). Tilläggande 
handlar det om platta organisationsstrukturer, borttagning av titlar och att göra information 
och kunskap tillgänglig för samtliga medarbetare i organisationen. 
 
I en lärande organisationskultur stimuleras individuell kreativitet, förtroende och lagarbete. 
Modellen lägger stor vikt på skapandet av en lärande kultur utifrån organisationens 
värderingar, attityder och övertygelser med ambitionen att styra medarbetarens handlingar 
samt beteenden (Pemberton och Stonehouse 2000). Utvecklingen av kulturer, system och 
strukturer som driver fram och upprätthåller processer för organisatoriskt lärande genom att i 
sin tur förbättra kunskapshanteringens effektivitet, är ledande för denna modell. Följande 
påståenden bygger på tidigare forskning där kunskaps- och informationsadministrationen 
undersökts inom flygbranschen, vilket Pemberton och Stonehouse (2000) beskriver som en 
passande industri i sammanhanget genom dess starkt konkurrenskraftiga natur. 
  
Ovan har forskning kombinerat med teoretiska visioner presenterats angående olika typer av 
kompetenser, anpassningsstrategier samt faktorer för företagets satsningar på 
kompetensutveckling. Vi menar att samtliga källor som presenterats är av vikt och väl 
motiverade för studiens syfte och ger samtidigt en tillfredsställande överblick av vad som 
tidigare forskats om inom området. Tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna som 
kommer att presenteras nedan, ger genomgången av tidigare forskning oss som forskare 
verktyg när det kommer till användning av begrepp samt tolkning av studiens empiri.   
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 
I det följande kommer vi ingående att gå igenom tre teoretiska utgångspunkter, Foucaults 
maktteori, tre teoretiska perspektiv på kompetensutveckling samt Säljös perspektiv på lärande 
som vi valt att utgå från i studien. Säljös perspektiv på lärande fungerar som ett komplement 
till de två övriga teoretiska utgångspunkterna 

5.1 Foucaults maktteori 
 
Foucault intresserar sig för hur makt och fostran möjliggör kontroll och styrning av själen 
eller subjektet. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver Foucaults syn på makt på så 
vis att den skapar vår sociala omvärld att den ser ut och benämns på bestämda sätt samtidigt 
som andra möjligheter avfärdas. Makten besitts heller inte enbart av bestämda individer eller 
stater och är inte heller något som utövas i relation till passiva subjekt. Makten skall snarare 
ses som något ständigt cirkulerande och kan enligt denna föreställning ses som produktiv, 
men samtidigt begränsande i avseendet att den breder ut sig över skilda sociala praktiker och 
bildar diskurser, sanningar och kunskaper. Diskurs ses enligt författarna som något tämligen 
regelbundet och som ett utpräglat sätt att tala om och förstå världen, och tillhör lika lite som 
makt enbart bestämda individer eller stater. Vidare förutsätter diskursbegreppet enligt 
författarna att det föreligger olika villkor gällande språkets betydelse i vår sociala 
världskonstruktion och stipulerar för vad som ger mening i olika sammanhang (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000). 

Individen är enligt Foucault en del av ett ”maktmaskineri” där en politisk anatomi träder i 
kraft. Politik utformas som innehåller olika former av tvång där målet är att öva kroppar att bli 
fogliga, undergivna och öka dess ekonomiska nytta genom tvång till lydnad (2009: 
139f).  Samtidigt menar Foucault (2009: 13) att det skett en förskjutning från kroppen som 
bestraffningens främsta måltavla till att istället ingå i människans sinne. Makten betraktas 
därmed som mindre synlig genom att värderingar, omdömen och normativa bedömningar 
skapar sanningar om vad som är normalt, onormalt, ont eller gott (Foucault 2009:25). Genom 
normens inflytande har normaliserande sanktioner kommit att bli ett av de viktigaste 
maktredskapen (Foucault 2009: 185). Foucault beskriver således hur den pastorala makten 
utövas i det moderna samhället där individen blivit till subjekt genom att disciplinera sig själv 
och på det sättet underordna sig makten. Kontrollen ligger således mer hos den enskilde 
individen, som en form av självstyrning (Foucault 2009). 
 
Foucault skildrar vidare den disciplinära makten som går ut på att forma ett förhållande som 
gör kroppen fogligare desto nyttigare den är och tvärtom nyttigare desto fogligare kroppen är 
(Foucault 2009: 185). Med hjälp av disciplinen som maktutövning skapas ordning genom att 
forma individer efter vad önskas (Foucault 2009: 43). Den disciplinära makten betraktas som 
en yttre påverkan på det sättet att individen kontrolleras genom olika former av bevakning 
(2009: 146f). Vidare finns enligt Foucault olika former av tekniker inom den disciplinära 
makten. Foucault (2009: 143) tar upp betydelsen av den slutna miljön som saknar förbindelse 
med andra platser; ”den disciplinära enformighetens skyddade ort”. Genom den skapas en 
ökad kontroll genom en konstant uppsikt över samtligas beteenden genom att visa 
uppskattning, belöna dem, bestraffa dem och värdera egenskaper och förtjänster (Foucault 
2009: 145). 
 
Vidare nämner Foucault (2009: 148) rangordningens princip. Individens plats i rangordningen 
behandlas följaktligen utefter resultat och uppförande och förflyttas därmed i ett system, likt i 
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en hierarki, i kunnande och färdigheter (2009: 149). Det leder vidare till jämförelser, 
differenser och exponerar avvikelser där befordran betraktas som en belöning i det 
disciplinära systemet. Foucault (2009: 181ff) menar således att det i sammanhanget uppstår 
ett tryck på individerna genom strävandet efter homogenitet. 
 
Med studiens syfte som utgångspunkt gör Foucaults maktteori utifrån diskursbegreppet sig 
lämplig då den kan bidra med en närmare förståelse kring maktens effektivitet utifrån hur den 
formar människors sociala verklighet. Genom att värderingar och normer formas om 
sanningen och vad som anses som det “normala” eller “goda” beteendet, menar vi styr 
individen till bestämda val. Vidare bidrar teorin med en tydligare insikt angående individernas 
föreställningar och upplevelser kring kompetens och kompetensutveckling i relation till det 
diskursiva fält som de verkar i, och vad som ger mening i dess yrkessammanhang. Foucaults 
syn på den disciplinära makten gör sig vidare passande för studien, genom att den kan 
illustrera hur skilda yrkesverksamheter använder sig av tekniker och aktiviteter med syftet att 
påverka eller forma medarbetaren att upprätthålla ett önskat beteende, exempelvis efter 
organisations behov. Individerna blir därigenom föremål för ett maktutövande och påverkan 
sker undermedvetet. 

5.2 Perspektiv på kompetensutveckling 
 
För att kunna skildra och analysera organisatoriska förlopp som leder till planläggning och 
implementering av kompetensutveckling i olika yrkesverksamheter, kommer här tre olika 
teoretiska perspektiv på kompetensutveckling att presenteras: det teknisk-rationella 
perspektivet, det humanistiska perspektivet samt det institutionella perspektivet (Ellström 
1992: 107ff). 

Enligt det teknisk-rationella perspektivet betraktas kompetensutveckling som en rationell och 
medveten aktivitet för att tillgodose ökade krav från omvärlden eller organisationen (Ellström 
1992). Kompetens ses här som resurs där personalutbildningar kan förstås som ett rationellt 
förlopp genom att resultaten i efterhand går att mäta. Kompetensutveckling är inte sällan 
konstruerad som en formulerad planläggning baserad på utvärderingar angående behovet av 
utveckling och krav på kvalifikationer. Vidare drivs kompetensutvecklingen huvudsakligen av 
yttre förhållanden såsom förändringar på marknaden samt teknologisk utveckling vilket 
innebär att den främst ämnar tillförskaffa specificerade kompetenser. Perspektivet kan av den 
anledningen ses som ett verktyg för att realisera organisationens mål och intressen (Ellström 
1992). 
 
Enligt det humanistiska perspektivet ses kompetensutvecklingen som en investering i 
organisationens mänskliga resurser snarare än som en kostnad. Perspektivet bygger på en 
organisk syn och lyfter betydelsen av medarbetarnas delaktighet, gemenskap samt önskan av 
självförverkligande som viktiga element för organisationens långsiktiga effektivitet (Ellström 
1992). Medarbetarnas engagemang kan simuleras genom att låta dem vara delaktiga, vilket 
uppmuntrar till förstärkande känslor av tillhörighet och identifikation med organisationen 
(Hall 1990). Att stimulera medarbetarna till ohämmade diskussioner och komma med idéer är 
något som kan främja arbetet. Det handlar även om en ambition att värdera konflikter på så 
vis att det ger nya lärdomar och perspektiv på problem eller gemensamma problem som 
uppstår i organisationen, vilket därav leder till ett bättre arbete (Hall 1990). 
 
Typiskt för det institutionella perspektivet enligt Ellström (1992: 114) är att se organisationen 
likt en institution där förändringar är något som sker oberoende av organisationens 
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inneboende mål och intressen. Enligt perspektivet betraktas organisationen som beroende av 
omgivningen där kompetensutveckling ses som symbolisk och som en ansträngning för att 
uppnå legitimitet mot omvärlden samt mot sin egen organisation. Organisationer värderas 
utifrån likheten med institutionaliserade uppfattningar gällande modernitet, effektivitet samt 
rationalitet. Kompetensutveckling utifrån detta perspektiv kan exempelvis tillämpas genom 
intern kommunikationsöverföring gällande vikten av att medarbetarna besitter en god 
kompetens eller genom extern kommunikationsöverföring för att tillförsäkra att 
organisationen överensstämmer med världen runt omkring (Ellström 1992: 114f) 
                                   
Förutom att perspektiven på kompetensutveckling bidrar till en mer ingående förståelse av 
själva kompetensutvecklingsbegreppet, bidrar det även till en ökad insikt om hur 
kompetensutveckling i organisationer kan ses och te sig utifrån vilket perspektiv som 
appliceras. Anledningen till varför organisationer satsar på kompetensutveckling kan även 
förstås där en kombination av de olika synsätten används som en del av en organisations 
strategier för kompetensutveckling. Perspektiven blir därigenom av väsentlig betydelse i vår 
studie eftersom det ger oss som forskare medel när det kommer till analys av studiens 
empiri.     

5.3 Säljös perspektiv på lärande 
 
Enligt Säljö (2000) kan lärandet sägas vara en nödvändig och naturlig infallsvinkel av 
mänskliga verksamheter, då människor alltid har delat med sig av sina kunskaper och lärt ut 
dessa till varandra. Det vardagliga samtalet ger upphov till kunskaper och individen formas av 
den insikt och kunskap som den får med sig. Därmed fungerar kunskapstradering således utan 
att individen påverkas, oavsett om de är medvetna eller inte kring syftet med en aktivitet 
(Säljö 2000). Lärande bör ingå i företagets kultur och på grund av detta öppnas möjligheten 
till att formulera personmål i ett språk som har med människor att göra och inte enbart i 
ekonomiska termer. Det kan handla om exempelvis attityder, värderingar, lärostil, kultur och 
kompetenstillväxt (Säljö 2000).   
 
Lärandet kopplas ofta samman som enbart något positivt, men i takt med kunskapens 
utveckling och uppdelning i faktafragment, kan lärande ses som både positivt och negativt. 
Den som inte har tillräckligt med kunskap, blir beroende av den som har det (Säljö 2000). 
Kunskap har i dagens komplexa samhälle fått ett marknadsvärde. Den konsekvens som 
uppkommit är att kunskap kan användas som en form av maktutövning genom att den som 
innehar kunskapen har möjligheten att införskaffa sig olika privilegier på grund av detta 
(Säljö 2000).  
 
Säljös (2000) syn på lärande fungerar som ett komplement till de övriga teoretiska 
utgångspunkterna genom att lärande kan ses som en utgörande del i företagets 
kompetensutveckling och organisationskultur.  
 
Foucaults (2009) maktteori, de tre olika perspektiven på kompetensutveckling samt Säljös 
perspektiv på lärande (2000) är tre kompletterande teoretiska utgångspunkter som vi valt att 
utgå ifrån i vår studie. I synnerhet ser vi att Foucaults maktteori och de tre olika perspektiven 
på kompetensutveckling gör sig passande i vår studie, eftersom de kan bidra med en 
illustration hur olika former av makt, diskurser och aktiviteter i en organisation kan komma 
att påverka och forma individen i en viss riktning. Vi kan även se att makten utövas utanför 
organisationen genom att den ständigt är i omlopp. Vi menar ytterligare att Säljös perspektiv 
på lärande stärker de övriga teoretiska utgångspunkterna genom att han tar upp hur kunskap 
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kan kopplas samman med makt och att individen genom lärande formas av exempelvis 
attityder och värderingar angående kompetenstillväxt i en organisationskultur. 

6 Metod 
 
I följande kapitel redovisas studiens utförande vilket har fördelats i åtta skilda avsnitt 

6.1 Val av metod 
 
I studien har vi som forskare inspirerats av hermeneutiken. Genom tolkning och beskrivning 
av respondenternas upplevelser leder det till en förståelse kring hur våra respondenter 
upplever kraven på kompetens inom IT-branschen. Hermeneutiken är relevant för forskning 
då det handlar om olika meningsfulla fenomen, exempel på fenomen som kan förekomma 
inom forskning är; handlingar, muntliga yttranden och texter. Även sådant som en respondent 
försöker förklara kan ses som meningsfulla fenomen, exempelvis beteendemönster, normer, 
värderingar och förväntningsmönster (Gilje & Grimen 2014: 174). Det handlar också om att 
forskaren kan tolka och verkligen få en förståelse för det som verkligen är av vikt samt 
meningsfullt för respondenterna. En infallsvinkel inom hermeneutiken att det enbart i ett 
sammanhang som ett fenomen verkligen kan förstås, det är även det som bidrar till att 
respondenternas avsikter och handlingar kan förstås. Det är dock viktigt att som forskare 
komma ihåg att tolkningen skall ske subjektivt. Samtidigt är det av vikt att ha med sig att 
tidigare erfarenheter och förförståelse kan komma att påverka hur empirin tolkas och förstås. 
Något från tidigare erfarenheter och upplevelser kan således komma att färga vårt resultat 
(Gilje & Grimen 2007: 174f). 
 
Valet av metod inför undersökningen föll på en kvalitativ metod. Metoden beslutades att tillgå 
för få tillgång till respondenternas erfarenheter, upplevelser och perspektiv kring deras 
livsvärld utifrån studiens syfte och frågeställningar (Kvale 2009: 44). Vi kan se fördelar med 
en kvalitativ intervjumetod då den ger möjlighet till en djupgående och mer detaljerad empiri 
än en kvantitativ metod. En så djup och detaljerad empiri som var möjligt att få fram, var 
något vi strävade efter i vår studie. Genom våra intervjuer skapade vi oss ett samtal med 
respondenterna för att forma en förståelse till dem (Aspers 2011: 139). Vidare kan den 
kvalitativa metoden betraktas som mer fördelaktig till vårt syfte än en kvantitativ metod, då 
vår vilja med undersökningen handlar om att få ta del av respondenternas egen bild kring vårt 
syfte. Bryman (2008) beskriver de kvalitativa intervjuerna som flexibla, eftersom 
respondenterna får en större frihet under ett samtal att formulera sina svar samtidigt som det 
ger forskaren möjlighet att följa upp om något är oklart eller om mer detaljer önskas. En 
kvantitativ metod hade varit mer passande för vår undersökning om vi istället skulle valt att 
undersöka syftet utifrån numeriska siffror och statistik.  
 
De kvalitativa intervjuerna kan bestå av fyra olika former av struktur och vilken form som 
används kan komma att påverka hur relationen mellan respondenter och forskare kan komma 
att se ut. De olika formerna av intervjuer som finns i kvalitativ forskning är den strukturerade 
intervjun, den semistrukturerade intervjun, den tematiskt öppna intervjun samt den helt öppna 
intervjun (Aspers 2011: 142f). Intervjuer handlar om att forskaren skapar specifika teman och 
ämnen som intervjun skall innehålla, forskaren bestämmer också när byte av ämne skall ske 
och hur frågorna formuleras. Semistrukturerade intervjun handlar om att tydliga intervjufrågor 
har skapats innan samtalet med respondenten, men möjligheten finns till att fråga eventuella 
följdfrågor som kan uppkomma under samtalets gång (Aspers 2011: 143). Inför vår 
undersökning föll valet på den semistrukturerade formen av intervjuer av den anledningen att 
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vår önskan var att ha en viss struktur i vår intervju men också ge oss forskare möjligheten till 
att ställa följdfrågor. Den semistrukturerade formen gav också respondenterna möjlighet att 
tala relativt öppet och fritt kring deras upplevelser och erfarenheter. 

6.2 Urval 
 
Inför undersökningen har vi valt att använda oss av ett målinriktat urval. Anledningen till vårt 
val är att intresset endast bygger på att intervjua personer som anses vara relevanta för vår 
undersökning, syfte och frågeställningar, något som Bryman (2011: 434) beskriver 
karakteriserar ett målinriktat urval. Urvalet består av sex stycken medarbetare och två chefer 
mellan 29-42 år och har samma IT-företag som arbetsgivare. 
 
Vi valde att via mejl ta kontakt med olika IT-företag genom att presentera oss samt 
anledningen till varför vi valt att kontakta dem. Vår förhoppning var att något företag skulle 
visa intresse för syftet med undersökningen och därmed skulle vilja delta. Vi fick kontakt med 
ett företag beläget i sydvästra Sverige som i dagens läge innehar strax över 100 anställda. 
Företaget tillhandahåller bland annat säkerhetsprodukter och tjänster innehållande montering, 
nätverk och lagring samt support. Företaget finns på två olika orter i sydvästra Sverige, och på 
grund av lång resväg till en av orterna har våra sammanlagt åtta intervjuer haft två olika 
tillvägagångssätt. Tre av intervjuerna blev ett fysiskt samtal på ett av företagets kontor där 
resterande fem intervjuer utfördes via Skype. 
 
Till hjälp med urvalet av respondenter fick vi hjälp av företagets HR-funktion, som fungerade 
som företagets grindvakt. En grindvakt beskrivs enligt Bryman (2011) som någon som visar 
intresse för forskningens syfte och motiv, men som också ser vad organisationen bland annat 
kan vinna genom att ge tillträde för studien eller hur det kan komma att påverka deras profil 
(Bryman 2011: 144). De utvalda åtta respondenterna bestod till största delen av tekniker men 
även ett fåtal med andra befattningar. Efter att vi blivit tilldelade respondenter valde vi att 
skicka ut ytterligare ett mejl, denna gång direkt till varje enskild respondent. I mejlet 
presenterade vi oss och gav en tydligare bild av vad vi vill undersöka, vår tanke kring 
intervjuerna och deras deltagande samt ett tack till att de hjälper oss vidare i vår 
undersökning. Vi valde också att i mejlet ställa frågan angående om de var bekväma med att 
en inspelning av intervjun gjordes samt att stämma av tid och datum då intervjun skulle äga 
rum.   

6.3  Material 
 
Inför vår undersökning föll valet för datainsamling på intervjufrågor. Det skapades en 
intervjuguide (se bilaga) är olika teman utformades som tillsammans ringade in vårt 
forskningsområde. De huvudteman som utgjorde vår intervjuguide var följande; 
arbetssituation, vikten av uppdaterad kompetens, kompetensutveckling samt 
kompetensutveckling av personal. Det första temat "arbetssituation" valdes för att få en 
tydligare uppfattning kring hur deras arbetssituation såg ut, vad en vanlig arbetsdag innebar 
och hur länge de hade arbetat på företaget. Syftet med vårt andra tema "vikten av uppdaterad 
kompetens" var att ta reda på respondenternas upplevelser kring betydelsen av uppdaterad 
kompetens, både i sin egen roll men också betydelsen av uppdaterad kompetens generellt i 
branschen. I detta tema valde vi också att fråga efter vad respondenterna själva gör för att 
hålla sig uppdaterade och huruvida de upplevde ett behov av att göra det. 
Det tredje temat "kompetensutveckling" syftar till medarbetarnas perspektiv på 
kompetensutveckling i arbetet. Här var vår vilja att få fram medarbetarnas uppfattning 
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angående utveckling av deras egen kompetens, men även deras förväntningar på företaget att 
förse sina medarbetare med kompetensutveckling. Det avslutande temat 
"kompetensutveckling av personal" berör bilden utifrån chefernas perspektiv. Vi ville ta del 
av deras upplevelse kring vikten av att som IT-företag ha medarbetare med uppdaterad 
kompetens. Temat innefattande också frågor rörande hur företaget bidrar med 
kompetensutveckling till sina medarbetare samt hur deras förväntningar ser ut gällande 
medarbetares ansvar att själva uppdatera sin kompetens. Tillsammans utgör våra teman 
komplement till varandra och på så vis skapas en möjlighet för oss som forskare att få svar på 
undersökningens syfte och frågeställningar. 

6.4 Undersökningens genomförande 
 
Vid undersökningens start diskuterade vi vad vi ville undersöka och hur. Därefter började vi 
skriva en sammanfattning i form av ett PM, som sedan skickades till vår lärare, för att denne 
skulle få en inblick av vårt tänkta undersökningsområde. Efter att valet av ämne var gjort 
började vi samtala kring val av metod och vad vi verkligen ville få fram i studien. Valet föll 
på en kvalitativ metod med intervjuer som insamlingsmetod, då vi båda ville ta del av 
respondenternas upplevelser och perspektiv. Arbetets gång fortsatte med att ta kontakt med 
olika företag med förhoppningen av att något av dem skulle vilja delta. Vi valde mejl som 
kontaktmedel vilket emellertid inte visade sig vara speciellt effektivt då svarsfrekvensen kom 
att bli låg, de enstaka svar vi fick tog lång tid att få och dessutom vara de oftast negativa svar. 
Vi fick så småningom kontakt med ett företag som var intresserade av att låta oss göra 
undersökningen hos dem och ett samtal med HR-funktionen bokades in. 
 
En intervjuguide skapades i samband med att vi fått bekräftat att åtta respondenter från 
företaget tilldelats oss. Enligt Bryman (2011) är det betydelsefullt att börja undersökningen 
med en pilotintervju med anledning av att intervjuguiden då kan testas, och därmed går det att 
se hur väl den kan kopplas till undersökningens syfte. Pilotstudien gav oss möjligheten till att 
ändra, lägga till eller ta bort där det framkom inte var relevant eller passande för 
undersökningen. Vår pilotstudie gjordes på en bekant som arbetar inom IT-branschen, men 
användes inte för den senare undersökningen. Därefter gjordes ett fåtal justeringar för att 
sedan använda intervjuguiden på våra respondenter. 
 
De åtta intervjuerna har två skilda tillvägagångssätt. De sammanlagt fem intervjuer som 
gjordes via skype valde vi att göra var för sig. Anledningen till valet var att det kändes enklast 
att sitta framför datorskärmen avskilt och ha full uppmärksamhet på respondenten. Samtliga 
åtta intervjuer gjordes inom loppet av fem dagar vilket är ytterligare en anledning till valet av 
att själva utföra skype-intervjuerna. Resterande tre intervjuer gjordes via fysiska samtal på 
företagets kontor och med anledning av att de gjordes direkt efter varandra, gjordes valet att 
vi båda skulle sitta med. Vi säkerställde emellertid att respondenterna var bekväma med det 
innan vi påbörjade intervjun. Alla intervjuer inleddes med att vi förklarade syftet med 
intervjun och hur intervjumaterialet skulle komma att användas. Vi var också tydliga med att 
ytterligare en gång fråga om de godkände en inspelning av samtalet, vilket respondenterna 
gjorde. Därmed är samtliga åtta intervjuer inspelade via en app via våra smarttelefoner. 
Intervjuernas längd varierade mellan 30-45 minuter och transkriberades samma dag. Vi gjorde 
ett medvetet val att transkribera de intervjuer vi själva hållit i genom att dela upp materialet på 
hälften.  
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6.5 Databearbetning 
 
Bearbetningen av det insamlade materialet påbörjades genom transkriberingen av våra 
intervjuer. Därefter gjordes utskrifter av transkriberingarna för att göra det möjligt att studera 
detaljer från intervjuerna såsom att identifiera ledtrådar och nyckelord som skulle kunna vara 
till hjälp inför kodningen av materialet. 
 
Efter upprepad genomläsning av våra transkriberingar kunde vi efter diskussioner urskilja 
teman och subteman som uppkommit som framträdande och återkommande (Bryman 2011: 
528). Vidare fortsatte bearbetningen med kodning av materialet utifrån ett kodschema 
bestående av olika teman och koder vilket utformades för att besvara vårt syfte och 
frågeställningar. Vi har i vår kodning av empirin valt att utgå ifrån Foucaults begrepp 
disciplinering, självstyrning samt diskursbegreppet. Marginalmetoden betraktade vi som 
lämplig eftersom att undersökningen är av det mindre slaget (Aspers 2011: 184). Papper och 
färgpennor användes som verktyg vid kodningen där vi använde rad för rad metoden för att 
kunna urskilja likheter och skillnader i de olika intervjuerna. Med hjälp av de teman som 
skapats underlättades det att finna och identifiera återkommande mönster (Aspers 2011: 
184f). Därefter har det kodade materialet analyserats för att kunna se skillnader och likheter 
mellan respondenternas svar. De likheter som uppkom i svaren kategoriserades under samma 
tema för att sedan jämföras sinsemellan. När något ansågs vara tongivande, valdes det ut som 
citat för att tydligare belysa respondenternas upplevelser. 

6.6 Tillförlitlighet och äkthet  
 
Reliabilitet och validitet är enligt Bryman (2011) viktiga kriterier i kvantitativa 
undersökningar. Emellertid har kvalitativa forskare framhållit relevansen av begreppen även 
för kvalitativ forskning (Bryman 2011: 351). Vissa forskare har emellertid föreslagit att 
kvalitativ forskning skall bedömas och värderas utifrån andra grundläggande kriterier vilka 
handlar om tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011: 353). Tillförlitlighet berör vikten av att 
som forskare skapa en trovärdighet i beskrivningen av det studien behandlar. Äkthet handlar 
om att ge studien en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som uppkommer utifrån 
respondenternas berättelser (Bryman 2011: 354).  
  
Med ett noggrant och strukturerat arbete gällande insamling av empiri och bearbetning av 
material anser vi stärkte studiens tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet stärktes även genom 
att strukturera och kategorisera empirin och att noggrant särskilja vilken respondent som sade 
vad. Det material som samlats in lästes igenom ett flertal gånger och för att nå en så hög 
klarhet som möjligt bearbetades våra teman vid upprepade tillfällen. Valet kring att använda 
en semistrukturerad intervjuguide ansåg vi stärka äktheten i vår studie. Genom att 
intervjuguiden skapades grundligt med relevanta frågor säkerställde vi att studiens syfte och 
frågeställningar besvarades. I presentationen av empirin används äkta citat framförda av våra 
respondenter vilket vi anser ökar både studiens äkthet och tillförlitlighet.  

6.7 Etik 
 
Om en undersökning går emot de etiska regler som forskarsamhället fastställt, kan 
undersökningen inte genomföras. De krav och regler som finns bör alltid ses som självklara 
och skall finnas med genom hela forskningsprocessen (Aspers 2011: 83). I studien har fyra 
etiska forskningskrav tagits i beaktning; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att man som 
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forskare skall informera sina respondenter om studiens syfte. Kravet innefattar också att 
information om att respondenternas deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja 
att avsluta sitt deltagande. Det är också av stor vikt att delge respondenterna vilka typer av 
moment som studien innefattar (Bryman 201: 131). För att säkerställa att kravet uppfylldes i 
vår studie presenterades studiens syfte noggrant och att empiriinsamlingen skulle ske genom 
en intervju med respondenten. Samtidigt informerades vår önskan om att spela in hela 
samtalet med respondenten. 
 
Samtyckeskravet handlar om att respondenterna i den tänkta studien är medvetna om att de 
har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman 2011: 132). Våra respondenter 
informerades om att deltagandet var frivilligt samt att de hade möjligheten att bestämma över 
sin egen medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att tydliggöra för de respondenterna at de 
kommer behandlas konfidentiellt till största möjliga mån (Bryman 2011: 132). Det var viktigt 
för oss att vara tydliga med att respondenterna informerades om att deras identiteter skulle 
komma att hanteras med konfidentialitet i största möjliga mån. Emellertid var det även viktigt 
att framhålla att det inte var möjligt till 100 procent anonymitet, då vi som forskare samt HR-
funktionen på företaget var medvetna om identiteterna på respondenterna. I uppsatsen har 
våra respondenter blivit tilldelade fiktiva namn för att inte röja deras riktiga identiteter och för 
att resultatet inte skall kunna spåras till den enskilde individens åsikter. Nyttjandekravet 
handlar om att all information och uppgifter kring varje individ som samlats in under studien 
endast får komma att användas till ändamålet med forskningen (Bryman 2011: 132). Vi tog 
hänsyn till nyttjandekravet genom att tydligt beskriva för studiens respondenter att det 
insamlade materialet endast skulle användas i vår studie och att all empiri skulle raderas vid 
studiens slut.   

6.8 Förförståelse och värderingar 
 
Genom IT-användningens framträdande roll i samhället både privat som professionellt och 
diskussionerna om en föreliggande kompetensbrist i branschen, väcktes vårt intresse att skriva 
om IT-anställdas rådande arbetssituation beträffande kompetenskrav och 
kompetensutveckling. Becker (2008: 23) nämner föreställningar och förförståelsens betydelse 
i forskningsarbetet, och något som vi föreställde oss när vi diskuterade ämnet var att det råder 
snabba förändringar i branschen. Vidare föreställde vi oss att det på så vis kan påverka och 
sätta en större press för varje enskild IT-avdelning och individ att hantera vad gäller kraven på 
kompetens, vilket således är förhållanden som utgörs av våra föreställningar och 
förförståelser. Trots det faktum att ingen av oss är deltagare i det fält vi har tänkt studera, 
liksom saknar förstahandskunskap om det, har vi ändå skapat oss en begriplig föreställning av 
området genom att mobilisera våra föreställningar utifrån olika ledtrådar. I sin tur kan det ha 
inneburit att vi inlett vår studie med stereotypa föreställningar kring området, vilket således 
inte behöver grundas på någon faktisk kunskap om den (Becker 2008: 23f). 
 
I undersökningen har vi fått användning av en pilotstudie som behandlades i föregående kurs 
där resultatet visade att våra föreställningar om kompetenskrav inte stämde vidare överens 
inom telekomområdet i branschen. På det sättet gav dem våra föreställningar tillfälle att 
förfinas och gjorde samtidigt att vi konstruerade en mer fullständig föreställning om 
fenomenet (Becker 2008: 23). Vi valde således att utesluta telekom vad gäller inriktning inom 
IT att undersöka, och riktade in oss på ett annat område inom branschen med antagandet att 
kompetens var av större betydelse i den dagliga verksamheten. Det gav oss ytterligare 
möjligheten att höja studiens tillförlitlighet.  
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7 Resultat 
 
Följande kapitel kommer att presentera den empiri som kommit fram under de intervjuer som 
utförts. Avsnittet kommer att delas upp i två avsnitt; det första ur ett medarbetarperspektiv, 
som även är resultatets huvuddel. Det andra avsnittet kommer att fokusera utifrån chefernas 
perspektiv  
  

7.1 Kompetens- och kompetensutveckling utifrån medarbetarnas 
perspektiv  

7.1.1 Arbetsinnehåll och arbetsbelastning 
 
Något som tydligt framkom under intervjuerna är att respondenterna upplever deras 
arbetsinnehåll som mycket varierande genom att dagarna ser olika ut från dag till dag. 
Företaget är växande och har växt sedan starten enligt Alex, som också beskriver expansionen 
som en anledning till de varierande arbetsuppgifterna. Alex själv arbetar med nätverk och 
säkerhet, och berättar att han bland annat har ansvaret för kundernas brandväggar genom att 
hantera ärenden över problem eller förändringar som uppstått i kundernas miljöer. Hans 
arbetsroll innebär även mycket kontakt med representanter från olika leverantörer och att 
hålla en kontinuerlig kontakt med företagets kunder. Jimmy och Erik nämner att de ibland kan 
sitta i projekt som kräver så mycket som flera månader av deras tid, eller att de ibland kan 
arbeta med felsökningar som kan pågå under åtskilliga dagar. Frank beskriver att 
arbetsuppgifterna inkluderar att planera och strukturera projekt, delta i möten samt att skapa 
och upprätthålla goda kundrelationer. Han upplever arbetsuppgifterna som en skön mix, som 
han själv kallar det. David nämner att hans arbetsuppgifter består av att hantera 
kundförfrågningar då det uppstått problem i deras miljöer. Erik nämner att arbetsuppgifterna 
bland annat består i att rekommendera kunderna eventuella förändringar eller förbättringar. 
Vissa av respondenterna har också rollen som teamleader vilket inkluderar personalansvar 
såsom att ansvara för gruppen, kolla av arbetsbelastningen, måendet av medarbetarna samt 
lönehantering. Deras arbetsuppgifter beskrivs som en bra blandning mellan personal och ren 
teknik. 
 
För att kunna erbjuda kunderna en god service framkom det under intervjuerna att de har 
skapats överenskommelser som innebär att företaget har en bestämd tid på sig att lösa ett 
specifikt problem hos den berörda kunden. Om ärendet i sin tur inte blir uträttat inom den 
bestämda tidsramen har kunden rätt att begära företaget vite. Vad gäller respondenternas 
arbetsbelastning beskrivs den som tämligen hög och en medverkande anledning till detta 
menar dem är att företaget befinner sig i en expansionsfas just för tillfället. Alex uttrycker 
liknande erfarenheter gällande att arbetsbelastningen generellt är hög för medarbetarna 
 
 
“I vissa perioder har vi mindre att göra och då blir det ju lugnare. Men generellt är, då har vi 
ju mycket att göra, absolut. Det är ju inte så att man sitter och rullar på tummarna. Oftast så 
har det varit historiskt sett mycket att göra och vi har kanske för få anställda för att göra det. 

Men som sagt det går ju i perioder” – Alex 
 
 

Alex nämner även aspekten av att det ständigt händer saker och kommer nytt i branschen som 
ett skäl till att den höga arbetsbelastningen. Jakob upplever ett behov att ständigt ha telefonen 
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tillgänglig, och är inte långsam med att svara på mail. Dagarna går även fort och 
arbetsbelastningen kan leda till arbetsuppgifterna ibland inte hinner avslutas, vilket i sin tur 
resulterar i att det läggs på hög och att han ibland behöver sitta kvar eller avsluta arbetet 
dagen efter. Han nämner även svårigheten att släppa arbetet efter arbetstid samt att han är 
medveten om att han ibland kan ta arbetet på lite för stort allvar 
 
 

“Jag tror nog inte att man släpper jobbet helt i den här branschen, oavsett vilken roll man 
har [...]. Sen är det ju kanske vissa personer som är sådana att nej men nu är klockan fem nu 

går jag, och skiter i resten, men jag är inte den personen” – Jakob 
 
 

Eftersom han inte vet vilka krav som förväntas av honom blir det besvärligt då han uttrycker 
ett behov av att arbeta utefter mål. Avsaknaden av mål kan därför leda till att han tar på sig ett 
större ansvar än vad han egentligen bör eller behöver, av anledningen att han vill kundens 
bästa. Erik poängterar dock att han, till skillnad från Jakob, släpper sitt arbete vid 
arbetsdagens slut av den enkla anledningen att han har andra ofrånkomliga krav privat samt 
att han valt att prioritera sin fritid. Erik går vidare med att berätta att han upplever sig ha en 
stor avgränsning mellan sitt arbetsliv och privatliv. David berättar å andra sidan att deras 
arbetstid normalt börjar klockan åtta men att han själv har valt att börja tidigare för att 
underlätta arbetsbelastningen för medarbetarna som arbetar på morgonskiftet. Dels har han 
valt det för att hålla sig á jour med vad som händer rent tekniskt men framför allt för att stötta 
sina kollegor. 

7.1.2 “Levels” 
 
David berättar att det generellt i branschen finns olika nivåer eller “levels” som de benämner 
det, vilket kännetecknar vilka teknikrelaterade kunskaper en tekniker besitter. Jakob beskriver 
det som olika steg där teknikern i regel börjar längst ned och därefter kan välja att arbeta sig 
uppåt där svårighetsgraden ökar. Det råder emellertid olika benämningar och olika betydelser 
på nivåerna från företag till företag, men företaget i fråga beskrivs ha pressat upp kraven på de 
anställda på det sättet att level-ett hos dem motsvarar level-två på andra företag. 
Respondenterna menar att de anställda själva kan välja vilken nivå de vill ligga på. 
 
Level-ett beskrivs av samtliga respondenter som tämligen enkla och standardiserade 
arbetsuppgifter genom att bland annat sitta i telefonsupporten. Jimmy förklarar här att det ofta 
handlar om liknande problem som exempelvis att kunderna har glömt sitt lösenord eller inte 
kan starta sin dator. Av anledningen att det ofta handlar om liknande kundproblem tror Jimmy 
att man inom några månader stött på alla problem som man kan stöta på. Erik anser inte att 
det inom denna nivå krävs specifik IT-kompetens, vilket Alex är instämmande till. De påstår 
att vem som helst kan utföra den typen av arbete, men lyfter emellertid att det åtminstone 
behövs någon form av grundnivå. Allt eftersom medarbetarna klättrar i nivå, ökar också 
kraven på teknisk kompetens. Level-två på företaget innebär i allmänhet att teknisk 
kompetens besitts inom ett antal områden där Jakob berättar att det åtminstone krävs någon 
form av IT-kunskap eller IT-utbildning. Jimmy, som själv befinner sig mellan level-två- och 
tre, förklarar närmare skillnaden mellan level-ett och level-två 
 
 
 

“Om du går in på arbetsförmedlingen och kollar på IT-tjänster så är det ju dem som söker 
level-ett, alltså de som ska svara i telefon, de har ofta en gymnasieutbildning, kanske någon 
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relevant IT utbildning. Men krävs ofta inte något mer än det, sen dem som söker level-två, då 
är det oftast du ska ha kompetens inom detta och detta” – Jimmy 

 
Från level-två och uppåt beskrivs det som att det öppnar sig på ett annat sätt för medarbetarna 
genom att de börjar hantera felsökningar och andra teknikintensiva arbetsuppgifter. När 
teknikern ytterligare går upp en nivå, till level-tre, innebär det inte sällan expertkunskaper 
eller spetskompetens inom exempelvis en specifik programvara eller produkt. Frank beskriver 
specialisering som en normaliseringsprocess genom att det är något som sker i de flesta yrken 
och är således nödvändigt om ambitionen är att bli riktigt duktig på något. Att 
specialistkompetens är attraktivt inom branschen är något som samtliga respondenter 
instämmer på. Jakob beskriver specialistkompetensen som något han själv hade valt för att få 
möjligheten att kunna begära mer i månadsinkomst. Alex beskriver också 
specialistkompetensen som något attraktivt då det inte innebär några svårigheter att få ett 
arbete.  
 
Flera av respondenterna instämmer vidare med att lång arbetslivserfarenhet är eftertraktat 
inom branschen. Level-fyra besitts av vad respondenterna benämner som seniortekniker, 
vilket innebär många års arbetslivserfarenhet, djupa tekniska kunskaper och certifieringar. De 
poängterar svårigheten att få tag i erfarna seniorer då de ofta redan sitter på bra positioner i 
andra företag och är bekväma i sin roll. Erik förklarar att företag idag är tvungna att locka 
seniorteknikerna med något och är snarare om det händer något med företaget de arbetar på 
som gör att seniorerna är ute och rör sig på arbetsmarknaden. Alex poängterar även att 
marknaden inte är överfylld med den typen av kompetenser, där Jakob även understryker att 
en seniortekniker också kostar företaget 
 

 
“Om du väl hittar någon, så kommer den personen att kosta pengar, för att han kan kräva 
det. Det kan inte en level-ett tekniker. Du kan sätta ditt eget värde när du är jävligt bra!” 

  - Jakob 
 

7.1.3 Hantering av kompetenskrav 
 
Respondenterna beskriver att kompetenskraven ökar ju högre upp teknikern kommer i level. 
På den lägre nivån förklarar medarbetarna att det krävs att medarbetaren kan lite om mycket, 
och när medarbetaren kommer upp till specialistnivå krävs det certifieringar för att bevisa att 
han besitter specifika kunskaper. 
 
En central aspekt utifrån intervjuerna visade sig vara att ett intresse för yrket spelar en 
avgörande roll huruvida respondenterna upplever kraven på kompetens. Jakob förklarar att 
platsannonser ofta uttrycker att de arbetssökande skall ha ett brinnande intresse just för att 
kompetenserna ofta hålls uppdaterade automatiskt. Några av respondenterna upplever yrket 
som att arbeta med sin hobby och att de som har intresse ofta sitter nästan lika många timmar 
när de kommer hem som de arbetat under dagen. Jimmy menar att det i sin tur leder till att 
kompetenserna hålls uppdaterade utan att det egentligen ställs några direkta krav på dem. 
Genom att de utbildar sig själva och innehar ett stort intresse för yrket beskriver han som 
någonting företaget gynnas av eftersom det sker på eget bevåg 
 
 

“Man ju jobbar ju tills man blöder ur ögonen och man tänker ju inte ens på det för att man 
tycker att det är roligt. Visst är det ju ett indirekt krav att hålla sig uppdaterad och vill veta 
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vad som händer, men man gör det automatiskt, man gör det för sin egen skull, för att man 
tycker att det är roligt.” – Jimmy 

 
 

Frank, som också innehar ett stort intresse för IT, förklarar att han inte upplever det som att 
några krav ställs på honom där Alex likaså nämner att uppdateringen av kompetens sker 
naturligt på grund av individers brinnande intresse. Respondenterna understryker emellertid 
att företaget som sådant inte kan kräva av medarbetare att sysselsätta sig på sin fritid för att 
hålla sig uppdaterade, men ett intresse för IT är en förutsättning om ambitionen är att komma 
vidare inom yrket. Jimmy menar i sammanhanget att utan intresse kommer du inte längre än 
att svara i telefon. Jakob, som själv inte har ett brinnande intresse för yrket, tror att det 
indirekt förväntas att medarbetarna ska hålla sig uppdaterade eller åtminstone på något sätt 
följa med i utvecklingen. Jakob talar om att han oftare borde besöka IT-kanaler såsom forum 
och tidningar som publicerar branschrelaterade nyheter och information, som ett sätt att hålla 
sig à jour vilket han också ser som sitt eget ansvar. Det är vidare för att anpassa sin kompetens 
till vad arbetsrollen kräver av honom, som innebär en hel del kundkontakt. En uppdaterad 
kompetens gör det möjligt att bemöta pålästa kunder på ett bra sätt och ger vidare ett bra 
intryck utåt. Erik tycker på liknande sätt att uppdaterad kompetens är av stor vikt för de 
tekniker som arbetar med kundrelationer genom den service som det innebär. Han förklarar 
vidare att många av hans kollegor sitter på privat tid och gör någon form av IT-relaterad 
övning för att få en inblick i vad som är aktuellt i dagsläget. Flera av respondenterna 
understryker ytterligare att yrket kräver mer än bara ren teknisk kompetens, utan det även 
kräver en förmåga av att kunna precisera problem och utesluta annat som en viktig kunskap. 
De lyfter också vikten av att vara tidseffektiv. 
 
David, som har en ansenlig erfarenhet inom branschen, nämner att han ständigt exponeras för 
nya funktioner och applikationer i sin yrkesroll. Han fortsätter med att säga att ett logiskt 
tänkande underlättar för att enklare sätta sig in i nyheterna och uppdaterar på så sätt sin 
kompetens i det dagliga arbetet. Han beskriver sin yrkesroll mer som en generalist snarare än 
specialist och att det är just det som hans nuvarande yrkesroll kräver. Erik har, precis som 
David, en lång erfarenhet inom branschen. Han berättar också att han under de tidigare åren 
satt med någon form av IT-relaterad sysselsättning nästintill dygnet runt, men att det idag 
varken finns tid eller intresse. 
 
David, som även har ett personalansvar, instämmer med att intresset för IT är vanligt och 
förklarar att han tydligt kan se vilka som brinner för yrket genom ett stort visat engagemang 
till att lära sig mer. Frank berättar att han, liksom flera av respondenterna, har ett intresse för 
yrket, men poängterar även att det svåraste är att hänga med i de snabba förändringar som 
råder. Alex är inne på liknande spår och berättar att yrket kräver att medarbetarna ständigt 
skall lära sig nya saker och ha intresset som en förutsättning att komma vidare i yrket 
 
 
“Det ligger på en själv att verkligen hålla sig uppdaterad, jobba och vara fokuserad och så, 

och de sker liksom mycket på egen tid då för det är något du investerar i dig själv när det 
gäller sånt liksom. För då har du den specialiseringen” – Alex 

 
 

Av den anledningen tror han att alla individer kanske inte passar för yrket, också på grund av 
den snabba utvecklingen. David berättar att kompetens är en sak och erfarenhet något annat, 
och fortsätter med att beskriva vikten av att ha en förståelse för vad arbetet du är anställd på 
verkligen kräver. Som teamleader beskriver han att de lever för sina värderingar på företaget, 
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och talar om att de är något de är väldigt stolta över. I sammanhanget tar han upp viktiga 
egenskaper en individ bör besitta för att vara en bra lagspelare vilka är lyhörd för förändringar 
och ta en kula för teamet. Om individen i sin tur inte besitter dessa egenskaper, är personen 
förmodligen inte rätt för företaget, menar han.  Erik tycker att det är tydligt att se vilka 
individer som har drivet och viljan att utvecklas inom yrket och poängterar att det är ens eget 
ansvar att ta till sig den information som uppkommer i det dagliga arbetet, för att förstå de 
grunder och problem som tekniker kan tänkas ställas inför. Vidare understryker flera av 
respondenterna att de medarbetare som däremot inte siktar på att klättra i level likväl är 
viktiga för företaget, och att olika personligheter inom IT är nödvändigt för att få skapa ett bra 
lagspel. 

7.1.4 Social kompetens 
 
Ett flertal av respondenterna poängterar att det framhålls en vikt av att kunna representera 
företaget de arbetar på. Alex berättar att kundkontakt är en del av yrket, men poängterar att ju 
högre upp i kompetensnivå en person kommer, ju mindre kundkontakt innebär det. Han 
fortsätter att berätta att de tekniker som befinner sig på level-ett är dem som har mest 
kundkontakt, och att det är många av dem som gillar den sociala aspekten som arbetar på 
denna nivå medan andra föredrar mer rena teknikrelaterade arbetsuppgifter. Jimmy uttrycker 
vikten av att kunna representera företaget han arbetar på; att kunna sälja in sitt namn och 
företaget, oavsett vald inriktning eller level 
 
 

“Jag tror att alla har nog kundkontakt mer eller mindre [...]. Man stöter ju på det förr eller 
senare, om det är via mail eller via ett telefonsamtal, vad som helst, så definitivt krävs det ju 

liksom att man måste kunna representera företaget också [...]. Även om vi inte säljer direkt så 
säljer vi ju ändå vårt namn, för företaget” – Jimmy 

 
 

Frank berättar att det är viktigt att skapa en bra kontakt med kunderna för att få en god 
relation till dem. Samtidigt krossar han myten om att IT-tekniker skulle sitta ensamma i en 
mörk källare och arbeta där han samtidigt understryker att det krävs mer engagemang av 
teknikerna idag genom förmågan att skapa och bibehålla kundrelationer. Erik nämner vidare 
vikten av att anpassa sig till kundernas kunskapsnivå genom att ständigt ha i åtanke hur han 
talar till dem, men också med hänsyn till att de är företagets ansikte utåt. 

7.1.5 Kompetensutveckling 
 
Trots att det finns många tekniker på företaget som uppdaterar sina kompetenser på privat tid, 
menar respondenterna att företaget inte kan ta för givet att alla människor fungerar likadant. 
Samtliga respondenter är vidare instämmande till att medarbetarna ständigt stöter på 
utmaningar i det dagliga arbetet, vilket på det sättet kontinuerligt ökar deras kompetens. 
 
Det framkom att utbildningar hålls med jämna mellanrum på företaget, både interna och 
externa. Genom de externa utbildningarna har medarbetarna möjligheten att ta ett certifikat. 
Frank och Alex berättar att ett certifikat ges ut när en utbildning är godkänd, och att det kan 
ses som ett bevis på det minsta teknikern kan inom ett visst område. David berättar att det kan 
beskrivas som ett kvitto mot kunden och för att kunna visa svart på vitt vad företaget har för 
kompetenser. Dels bidrar en certifiering till att medarbetaren får möjlighet att utöka sin 
kompetens genom att få djupare kunskaper inom ett specifikt område, men att ta ett certifikat 
kan också innebära ett krav från leverantörer för att få lov att arbeta med deras produkter. 
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Frank och Jimmy förklarar att om en medarbetare erbjuds en extern utbildning är inte sällan 
målet att medarbetaren skall ta ett certifikat, vilket Alex å ena sidan uppfattar som ett krav 
snarare än ett mål. Att en medarbetare skall få ett certifikat förutsätter således att utbildningen 
fullföljs och godkänns. 
 
Frank berättar att teknisk kompetens är något som åldras och upplever att företaget är 
generösa med att erbjuda olika utbildningar som ett sätt till kompetensutveckling. Det är 
således ofta inte några problem med att få gå en önskad utbildning. Att företaget i dagsläget 
befinner sig i en expansionsfas med högt tryck, beskriver emellertid flera av respondenterna 
som en försvårande omständighet till att skicka iväg medarbetare på utbildningar. Jimmy och 
Alex nämner vidare att de externa utbildningarna är kostsamma för företaget och uttrycker en 
förståelse till att de inte kan skickas iväg på utbildningar alltför ofta. Hur ofta medarbetarna 
erbjuds externa utbildningar har ytterligare att göra med hur företagets behov ser ut vid den 
speciella tidpunkten, och att det vidare förutsätter en dialog. De får därav möjligheten att 
certifiera sig genom hemmastudier där företaget står för kursmaterial och 
certifieringskostnader, medan medarbetarna står för tiden. För att medarbetarna skall 
motiveras till detta uppger Frank att de erbjuds bonus, men det förutsätter således att 
certifikatet godkänns. 
 
  
“Vi har väldigt hög arbetsbelastning generellt sett, så det är väldigt svårt att finna tid till att 

plugga och utvecklas på arbetstid. Men vi har ju olika sådana här bonusprogram, att tar man 
ett certifikat inom någonting, pluggar på privat tid så får man en bonus när du har klarat 

certet” – Frank 
 
 

Jimmy upplever det vanskligt att finna tid till studier genom den höga arbetsbelastningen, och 
berättar att han framför allt, för sin egen skull, gärna hade tagit ytterligare certifikat för de nya 
systemen om bara tiden fanns. Enligt Erik är det viktigt att hans kompetens utvecklas för att 
han skall kunna erbjuda korrekta lösningar till kunderna, och ger samtidigt olika exempel på 
former av kompetenshöjande aktiviteter såsom; seminarier, internutbildningar och 
certifikationer. När det kommer till interna utbildningar uppger Jakob att de inte sällan hålls 
av medarbetare som befinner sig på högre levels och lär ut till de som befinner sig på lägre 
levels. Alex berättar att företaget ibland tar in instruktörer från olika leverantörer för att 
utbilda medarbetarna i exempelvis nya operativsystem, och att det då är en fördel när 
utbildningen kan ske i företagets egen aula eftersom att fler medarbetare kan delta i samma 
utbildning. 
 
Vidare framkom det under intervjuerna att företaget präglas av en “alla hjälper alla-kultur”. 
Erik upplever emellertid att den hjälpande kulturen ibland kan ställa till det för medarbetarna 
 
 

“Vi tänker lite annorlunda på det här företaget, alla ska ju gärna hjälpa alla då ju, vilket vi 
haft ett bekymmer med för att du tappar lätt fokus på det du håller på med [...]. Man blir för 
hjälpsam på många håll och kanter så det är för många kockar liksom som gör samma sak 

och det gör ju kanske att helheten tar längre tid att leverera istället” – Erik 
 
 

David ställer sig dock positiv till den hjälpande kulturen och några av medarbetarna nämner 
också att de arbetar med mentorskap, vilket han nämner underlättar för nya medarbetare att 
komma in i arbetet och vid hög arbetsbelastning.  
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7.1.6 Förväntningar på arbetsgivare 
  
Flera av medarbetarna uttrycker en förväntan att företaget skall bidra med utmaningar som 
utvecklar deras kompetens. Franks förväntningar är höga och menar att det är företagets 
skyldighet att utmana medarbetarna för att kunna utvecklas, men också att det skapar en 
motivation att företaget har en viss förväntning på medarbetarna. Han berättar att det är svårt 
att behålla sin motivation om medarbetare inte får möjligheten att utvecklas i sitt arbete. Alex 
nämner vikten och en förväntan av att arbeta mot väldefinierade mål, både ur ett individuellt 
och ett organisatoriskt perspektiv och att genom årliga samtal få möjligheten att formulera 
dessa. Alex exemplifierar att en individs mål kan handla om att ha gått en viss utbildning eller 
tagit en specifik certifiering inom en viss tidsram. Jakob uttrycker en hög förväntan på 
företaget vad gäller att förse honom med relevant kompetens, vilket också är något han 
beskriver som en nödvändighet 
 
 

“Det är klart att jag förväntar mig att de ska vara med att utbilda mig, de måste dem göra. 
De måste förse mig med de rätta verktygen för att kunna göra ett bra jobb [...]. Visst eget 
ansvar, men om det är bolaget man jobbar för som ska sälja något, så tycker jag att det är 

deras ansvar att utbilda mig inom det” – Jakob 
 
 

Jakob har som förväntning att företaget skall förse honom med relevanta utbildningar som ett 
sätt att utveckla hans tekniska kunskaper och poängterar att företaget inte kan förvänta sig att 
han skall sitta med sådan sysselsättning på privat tid. David har som förväntning på företaget 
att de skall se honom som individ och berättar att han upplever att företaget har en viktig roll i 
att utveckla medarbetarna i de områden dem brinner för. Erik förklarar att hans förväntningar 
går ut på att företaget ser till sig själv i relation till det medarbetarna levererar och på så vis 
mötas halva vägen. Vidare menar han att det är viktigt att företaget besitter uppdaterad 
information kring branschen, något han anser att företaget kunde förbättra. Jimmy benämner 
det som ett krav att han skall ha möjligheten till att utvecklas i sitt arbete. 

7.2 Kompetens- och kompetensutveckling utifrån chefernas 
perspektiv  

7.2.1 Företagets kompetenshöjande aktiviteter 
 
Sanna beskriver uppdaterade kunskaper inom IT-branschen som ytterst viktigt av den 
anledningen att nya tekniker konstant uppkommer och poängterar att det är av stor vikt att 
som företag hålla sig uppdaterad inom det nya. Hon tillägger samtidigt att deras kunder ställer 
vissa krav på vad företaget skall kunna för att leverera det kunden önskar. Även företagets 
leverantörer ställer krav och gör de därmed tvingande att uppdatera medarbetares 
kompetenser för att få samtycke till att arbeta i deras program och för att behålla 
partnerskapet. Ett exempel på krav som leverantörer kan ställa är att ett visst antal tekniker på 
företaget måste inneha vissa certifikat för att få arbeta med deras produkter 
 

“Om en tekniker hos oss går in i ett visst system från microsoft till exempel eller vad det nu 
må vara, då behöver dem ha viss certifiering hos microsoft för att få lov att göra vad dem vill 

i det systemet, vilket innebär då att när det kommer ny version, så skickar dem också ut att 
“nu måste man certa sig inom det här för att få lov att jobba med det här”, och på så sätt 

måste vi ju hålla oss uppdaterade” – Sanna 
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För att kunna hantera yttre krav som ställs på företaget och samtidigt erbjuda medarbetare 
möjlighet att utveckla sin individuella kompetens, uppger både Sanna och Karin att de på 
företaget använder sig av båda interna och externa utbildningar. Således råder det likheter 
gällande medarbetarnas uppfattning kring de kompetenshöjande aktiviteter som erbjuds. 
Sanna menar att det är nödvändigt att utmana sina medarbetare kompetensmässigt för att ett 
företag skall kunna behålla sin innehavande kompetens samt för att individer idag vill 
utvecklas och bli utmanade i sitt arbete. Karin beskriver det emellertid som en svårighet att 
skicka iväg en större del av medarbetarna på gemensamma utbildningsaktiviteter eftersom de 
ständigt behöver ha någon på plats. Sanna berättar att genom att de har interna utbildningar på 
plats får ett större antal tekniker möjlighet att ta del av samma utbildning, vilket hon nämner 
är positivt. Sanna förklarar att de brukar förse alla medarbetare med vad hon kallar för 
“mjukare utbildningar” såsom generella tekniska utbildningar. Karin nämner även 
kundbemötande- och ledarskapsutbildningar som exempel. Vidare berättar hon att de också 
köper in externa tekniska utbildningar och att de använder sig av interna utbildningar som då 
hålls av de medarbetare som besitter expertkunskaper. Hon poängterar i sammanhanget att 
hon inte riktigt räknar med de interna tekniska utbildningarna som ren kompetensutveckling, 
men nämner således att det är något som uppkommer några gånger per år. Något som Karin 
också poängterar är att hon upplever att det dagliga arbetet tillför medarbetarna lärande 
kontinuerligt, vilket Sanna beskriver som något nödvändigt och avgörande för att kunna 
behålla sina medarbetare. 
 
Medarbetarnas möjlighet till externa utbildningar beror enligt cheferna både på vilken level-
nivå de besitter, men också huruvida de visar att de kan tillgodogöra sig utbildningen de får. 
Det genom att medarbetaren visar engagemang för arbetet och en vilja att ta sig an svåra 
ärenden eller åtminstone vilja lösa dem. Att skicka iväg medarbetare på utbildningar som 
leder till certifieringar är också en hög kostnad för företaget, vilket också är en anledning till 
att utbildningarna begränsas och att de inte alltid kan tillgodose medarbetarna med de 
utbildningar som de önskar. Karin nämner det dock inte som något bekymmer för företaget, 
eftersom hon upplever hennes medarbetare och medarbetare inom IT-branschen som drivna i 
allmänhet och att uppdatering av kompetenserna faller sig naturligt i deras dagliga arbete. 
Sanna berättar att företaget, vad gäller externa utbildningar, premierar de personer som anses 
vara talangerna och att de medvetet väljer att skicka de personer de tror kommer växa i sin 
roll. Både företaget och medarbetaren skall vinna på det 
 
 

“Man försöker ju dela ut så gott det går, och sen så försöker man ju också såklart premiera 
dem som är talangerna också [...]. Är du en person som tar en för laget och jobbar på extra 

hårt och så känns det ju extra gött att lägga 30 000 på en sådan person jämfört med dem som 
är sjuka varannan dag” – Sanna 

 
 

Cheferna nämner liksom medarbetarna att de uppmuntrar till att certifiera sig genom att 
företaget står för kurslitteratur- och certifieringskostnaderna. Även cheferna nämner 
bonussystemet där medarbetarna får en ekonomisk bonus när de avklarat en utbildning och 
tagit ett certifikat. Sanna berättar att bonussystemet används som ett incitament till att få 
medarbetarna att vilja vidareutveckla sin kompetens. Sanna berättar att hon upplever 
kompetensutveckling, i form av lärande i det dagliga arbetet, som något aktuellt då nya 
utmaningar hela tiden uppkommer i arbetet. Hon går därefter in på att mentorskap är något 
som används på företaget, genom att en medarbetare delar med sig av sina kunskaper till en 
annan. 
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Vad gäller förväntningar på medarbetarna nämner Karin att hon förväntar sig att 
medarbetarna ska ha ett intresse för yrket, tycka om sitt arbete och att de väljer att gå dit för 
mer än bara sin lön. Sanna berättar att hennes förväntningar är att medarbetarna skall visa 
intresse för att vilja kompetensutvecklas samt ha ett tekniskt intresse för att kunna hålla sig á 
jour gällande nyheter i branschen. Ett exempel hon ger är att medarbetaren skall kunna 
komma till henne och ge förslag om utbildningar de borde delta i för att vara i framkant på ett 
specifikt område. Hon förväntar sig emellertid inte att hennes medarbetare skall plugga på sin 
fritid, men är medveten om att det finns dem som gör det vilket hon beskriver som något 
positivt genom användandet av uttrycket “guldstjärna”.  

7.2.2 Rätt personlighet 
 
Teknisk kompetens är en självklarhet att medarbetarna skall besitta enligt Karin och Sanna, 
men även ett logiskt tänkande och att vara serviceminded är viktiga kompetenser. Vidare 
understryker Karin att företaget gärna satsar på medarbetarnas kompetensutveckling om de 
själva har ett intresse av det och samtidigt vinner något på det. Gällande 
kompetensutveckling, menar Sanna, att det är leverantörerna som besitter det sista ordet i och 
med att de kan styra vilka certifikat medarbetarna måste ha. 
 
Sanna påpekar också att en viktig kompetens i branschen är att hålla sig á jour med vad som 
händer i branschen eftersom den är så föränderlig. Då det hela tiden skapas nya versioner av 
olika program är det viktigt att kunna hantera dessa förändringar, menar hon. Gällande 
företagets kompetenskrav tror inte Karin att deras krav skiljer sig märkbart från övriga företag 
inom samma bransch. Medan medarbetarna nämner att de ibland finns för få personer med 
rätt teknisk kompetens och att det behövs fler i verksamheten, nämner Karin att rätt 
personlighet ibland kan väga tyngre under rekryteringsprocessen 
 
 
“Vi rekryterar väldigt mycket på rätt personlighet, det är oerhört viktigt för oss. Det finns folk 
som har kommit hit med fantastiska tekniska kompetenser, men känner att den här människan 

kanske inte kan lira” – Karin 
 
 

Vidare berättar hon att bilden av personer inom branschen idag ser annorlunda ut mot förr. 
Hon beskriver att det förut var mer uppdelat mellan de personer som var duktiga med 
människor och de som var duktiga på tekniken. Hon berättar att den bilden idag är förändrad 
och beskriver den sociala kompetensen som viktig och som en framtidsfaktor. Sanna 
beskriver IT som en stor servicebransch i avseendet att det alltid finns en användare på andra 
sidan och poängterar vikten av att kunna ge service, oavsett om man valt yrket på grund av 
enbart tekniken. Hon påpekar att kunderna faktiskt betalar ut deras lön och är således 
anledningen som avgör om de anställda inom branschen har ett arbete eller inte. I 
sammanhanget berättar hon även att hon tror att många arbetstagare inom IT, historiskt sett, 
har valt just IT-branschen för att de uppfattas som en bransch med ytterst lite kontakt med 
andra människor. 
 
Sammanfattningsvis går det utifrån respondenternas berättelser att konstatera att deras 
arbetssituation kräver, bortsett från den tekniska kompetensen, kundkontakt och förmåga att 
skapa och bevara kundrelationer. Det framkom således att kompetenskraven i relation till 
deras arbetssituation innebär mer än bara ren och skär teknisk kompetens då de förväntas 
besitta en social förmåga genom att vara serviceminded och kunna sälja in företaget, vilket 
visade sig vara av central betydelse för både medarbetare och chefer. Kompetenskraven kunde 
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emellertid variera beroende på level-nivå medarbetaren besitter. För att kunna komma vidare i 
yrkesrollen och hänga med i de förändringar som råder, nämner medarbetarna vikten av det 
egna intresset för yrket och att ständigt hålla sig uppdaterad, som också många gånger sker på 
sin privata tid. Att besitta ett intresse för yrket påverkar även hur kraven som ställs på dem 
upplevs. Både medarbetare och chefer är instämmande till att ansvaret ligger på medarbetaren 
vad gäller att hålla sig uppdaterad på nyheter i branschen. Att uppdatera sin kompetens 
hemifrån är emellertid inget som krävs enligt cheferna, även om de ställer sig positiva till det. 
Ett mönster som gick att identifiera var att de medarbetarna med längre erfarenhet i branschen 
upplevde varken behov eller intresse att sitta med yrkesrelaterade sysslor på privat tid. 
  
Cheferna nämner vikten av personlig lämplighet vid rekryteringsprocessen och lyfter att det 
ibland är viktigare än den tekniska kompetensen. Medarbetarna nämner framförallt behovet 
av specialistkompetens och betydelsen av teknisk erfarenhet. Medarbetarna erbjuds att 
certifiera sig genom hemma-studier där företaget använder sig av ett bonussystem. Företaget 
kompetensutvecklar sina medarbetare ytterligare genom att använda sig av interna och externa 
utbildningar. Ingen av medarbetarna nämner att det är någon svårighet att få gå en önskad 
utbildning, men målet är således då att ta ett certifikat vilket en av medarbetarna upplever som 
ett krav. Cheferna nämner att de främst prioriterar företagets talanger på de externa 
utbildningarna, framförallt med hänsyn till utbildningskostnaderna. Respondenterna uttrycker 
instämmande svar att båda parter skall tjäna på medarbetarnas kompetensutveckling. Både 
medarbetarna och cheferna nämner leverantörers krav på certifierade medarbetare. Några av 
medarbetarna nämner även upplevda krav från kunder att hålla sin kompetens uppdaterad.  
  
Både medarbetare och chefer nämner det dagliga arbetets bidrag till kompetensutveckling.  
Företaget använder sig av en “alla hjälper alla-kultur” och mentorskap där en medarbetare 
nämner vikten av att ta en kula för teamet och vara en bra lagspelare. Vikten av att vara en bra 
lagspelare och att passa in i gruppen är något som även nämns av cheferna. Medarbetarna 
förväntar sig att bli utmanade i deras arbete, att få utvecklas i områden de brinner för och ges 
möjlighet att arbeta utefter mål. Cheferna menar att utmana sina medarbetare är en 
förutsättning för att kunna behålla dem.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

8 Diskussion 

8.1  Resultatdiskussion 

8.1.1 Organisationskultur som anpassningsstrategi 
 
Vad som går att urskilja utifrån chefernas och några av medarbetarnas svar är att företaget 
präglas en organisationskultur innehållande attityder och värderingar gällande vikten av att 
vara en bra lagspelare. Personlig lämplighet i företaget är viktigt, vilket blir tydligt utifrån 
chefernas berättelser. Att medarbetaren skall besitta rätta personliga egenskaper är således av 
vikt för att kunna passa in i arbetsgruppen, anpassa sig till yttre förändringar samt offra sig 
genom att ta en “kula för teamet”. Att företaget vill upprätthålla en specifik kultur kan vidare 
illustreras utifrån förväntningarna på att medarbetare går till sitt arbete för mer än bara sin lön; 
det ska vara roligt att gå till jobbet. Tillämpningen av dessa värderingar, attityder och 
övertygelser om lagarbete utifrån en företagskultur där alla hjälper alla, kan förstås som en 
lärande organisationskultur med ambitionen att styra medarbetarnas handlingar och beteenden 
utifrån modellen Pemberton och Stonehouse (2000) talar för. Utveckling av ny kunskap 
grundar sig vidare enligt modellen på medarbetarnas tillgång till information där kunskap- 
och kompetensdelning ses som nödvändigt, vilket kan fungera som ett tillvägagångssätt 
företaget anammat för att stödja utveckling av nya kunskaper, eller “talanger” som en av 
cheferna uttryckte det. Likaså Säljö (2000) nämner vikten av en lärande organisationskultur 
genom att den skall betraktas som ett naturligt inslag i dagens verksamheter. Genom 
medarbetarnas berättelser om hur de arbetar med mentorskap och utifrån en “alla hjälper alla-
kultur” menar vi kan komma att forma individerna av den kunskap och insikt som den får 
med sig av samtal, värderingar och attityder som de möts av i vardagen. 
 
Bonussystemet företaget använder sig av i samband med att medarbetare tar ett certifikat 
genom hemmastudier kan ses som en form av styrning genom att medarbetarna tilldelas 
belöning när de antagit ett önskat beteende, och som i sin tur uppmuntrar att fler medarbetare 
går i samma riktning. En av cheferna använde sig av termen “guldstjärna” som en form av 
omdöme, när det talades om medarbetare som väljer att sysselsätta sig med något IT-relaterat 
hemmavid. Tillämpningen av en organisationskultur baserat på omdömen, värderingar av 
personliga egenskaper och beteenden kan förstås som en disciplineringsteknik utifrån 
Foucaults maktteori (2009) genom att medarbetarna disciplineras att upprätthålla ett visst 
beteende. Beteendena blir således föremål för kontroll och bevakning utifrån den rådande 
organisationskulturen. Det går vidare att urskilja en humanistisk syn på kompetensutveckling 
i företagets kultur genom att personliga målformuleringar lyfts samt att utveckla medarbetaren 
i enlighet med vad hen brinner för. Det kan i sin tur förstås som en uppmuntran för 
medarbetare att nå sin fulla potential och ett självförverkligande, vilket är typiskt för det 
humanistiska perspektivet för kompetensutveckling. 
 
Vi förstår utifrån chefernas berättelser att personlig lämplighet är något som värderas högt på 
företaget vilket också beskrivs som nödvändigt för att passa in i deras arbetsgrupp. Det blir 
mer än tydligt när det under rekryteringsprocesser har funnits personer med starka tekniska 
kunskaper men som ändå inte tilldelats tjänsten för att personen inte haft den personlighet 
som företaget eftersträvar i sin företagskultur. Avsaknaden av rätta personliga egenskaper 
hindrar således en anställning på företaget, trots medarbetarnas påpekande kring bristen och 
svårigheterna att finna relevant teknisk kompetens. En tanke som slagit oss kring företagets 
agerande är att “fel” personliga egenskaper stör den typ av kultur som ligger i företagets 
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intresse att upprätthålla. Det kan i sin tur ses som ett utgörande hot där företagskulturen 
riskerar att krackelera. 

8.1.2  Kompetensutveckling: en disciplineringsåtgärd i skapandet av 
organisatorisk kompetens? 

 
Flera av respondenterna menar att deras kompetenser uppdateras dagligen genom att nya 
utmaningar ständigt uppkommer i deras dagliga arbete. McHenry och Strønen (2008) påpekar 
vikten av att frångå det formella lärandet för att istället lägga större vikt på det informella 
lärandet. Pemberton och Stonehouse (2000) nämner dessutom att organisationer tjänar 
konkurrenskraftiga fördelar i appliceringen av ett kontinuerligt lärande i deras verksamhet. 
Medarbetarnas berättelser ger oss uppfattningen att företaget anpassat kompetensutvecklingen 
till stor del utifrån det informella lärandet. Dessutom framkommer det att olika kompetenser 
och personligheter i ett företag är av vikt för att kunna skapa ett bra lagspel. Genom att 
kompetenserna kompletterar varandra kan i sin tur bidra till skapandet av organisatorisk 
kompetens, som Câmpeanu-Sonea et. al. (2011) lyfter i sin teoretiska vision.   
  
Medarbetarnas tekniska kompetenser kategoriseras vidare enligt ett “level”-system i ett 
intervall om ett till fem vilket bidrar med överskådlighet av företags olika kompetens- eller 
kunskapsnivåer. Utifrån den disciplinerande makten talar Foucault (2009) om rangordningens 
princip och att individen behandlas enligt var hen befinner sig i rangordningen, baserat på 
kunskap och färdigheter. Individen behandlas och förflyttas således utefter resultat och 
uppförande. Foucault (2009) menar att rangordningsprincipen lyfter fram skillnader och 
jämförelser mellan individer som vidare betraktas som en diciplineringsåtgärd. Utifrån 
rådande föreställning skulle systemet kunna illustrera en form av hierarkistruktur av 
medarbetarnas kompetenser där dem försätts i kategorier enligt olika nivåer.  Vi menar att det 
vidare kan styrkas av respondenternas beskrivningar, att individens placering i level-systemet 
beror på nivån av teknisk kompetens. 
 
Vidare framgår det att certifiering är ett eftersträvat mål i samband med att medarbetare går 
externa utbildningar. En respondent upplevde det som ett krav. Medarbetarna beskriver 
certifikatet som en form av bevis av teknikers kompetens inom ett visst område. David 
beskriver certifikatet som ett kvitto och bevis mot kunden vad företaget innehar för 
kompetenser. Att det behövs bevis på kunskaper gentemot omvärlden kopplar vi samman med 
Ellströms (1992) institutionella perspektiv. Enligt perspektivet är en organisation beroende av 
sin omgivning och kompetensutveckling kan därmed ses som en ansträngning att skapa en 
legitimitet mot omvärlden, men även mot den egna organisationen. Ytterligare en anledning 
till behovet av certifieringar är kraven leverantörerna ställer på företaget. Företagets 
ansträngningar utifrån krav från kunder och leverantörer kan vi koppla till Kock, Gill och 
Ellströms (2008) artikel gällande kompetensutvecklingens påverkan av externa faktorer. 
Vidare ser vi en koppling med de externa kraven utifrån Ellströms (1992) teknisk-rationella 
perspektiv. Kompetensutvecklingen ses där som en medveten och ändamålsenlig 
handlingskraft för att tillgodose ökade krav från omvärlden. Perspektivet kan således ses som 
ett verktyg för att verkställa en organisations mål och intressen utifrån behovet av utveckling 
och krav på kvalifikationer. 
  
Det framgår att det inte upplevs som några större problem för våra respondenter att få gå en 
önskad utbildning. Att de externa utbildningarna är kostsamma är något som bekräftas av 
både medarbetare och chefer, och det råder således en förståelse bland medarbetarna till 
varför företaget är restriktiva med dessa utbildningar. På grund av de höga kostnaderna har 
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företaget skapat möjligheter för medarbetarna att ta certifieringar med hjälp av hemma-
studier. Medarbetarens egen insats i skapandet av företagets kompetens, kopplar vi samman 
med Câmpeanu-Sonea et. al. (2011) teoretiska vision angående medarbetarens ansvar till att 
förbättra sin utbildning utifrån sin individuella kompetens. Visionen bygger även på att de 
individuella målen utvecklas i enlighet med de organisatoriska målen, vilket kan förstås 
utifrån chefernas yttrande att företaget skall tjäna på medarbetarnas kompetensutveckling. 
  
Företaget nämner även vikten av att utmana sina medarbetare, men framkom å ena sidan att 
företagets “talanger” och dem som visar intresse prioriteras på de externa utbildningarna. Vad 
som även framkom är att de externa utbildningarna tilldelas inte heller sällan dem som 
befinner sig på lite högre level-nivåer. En av chefernas kommentar vi såg som ganska oklar 
angående möjligheten att bli tilldelad en extern utbildning, är att medarbetaren bör visa att han 
kan tillgodogöra sig den genom att ta sig an svåra ärenden, eller åtminstone vilja göra det. 
Men frågan som uppkommer är således om kompetensutvecklingen utifrån de externa 
utbildningarna snarare fungerar som en disciplineringsåtgärd än som en demokratisk process 
för självförverkligande. Dessutom ser vi att det kan leda till vanskligheter för vissa individer 
att handla utifrån dessa, tämligen otydliga premisser vilket i sin tur kan resultera i att vissa 
individers chanser till extern utbildning går förlorade. Pemberton och Stonehouse (2000) 
betonar bland annat att uppmuntran av jämlikhet är ett sätt att skapa en framgångsrik 
inlärningskultur inom en organisation. Det handlar alltså om att ta bort olika titlar i företaget 
och därmed göra information och kunskap tillgänglig för samtliga medarbetare i 
organisationen. Företaget erbjuder emellertid andra utbildningar där alla medarbetare har 
möjlighet att delta, och vi kan tänka oss att det fungerar lite som en morot samt som ett 
förebyggande tillvägagångssätt för att undvika att medarbetarna upplever understimulering i 
arbetet. 

8.1.3  Självstyrande kompetensutveckling 
 
Det gick att uppfatta en medvetenhet hos de flesta av medarbetarna gällande vilka 
kompetenser och beteenden som förväntas av dem i arbetet, i synnerhet när det kommer till 
det egna ansvaret att hålla sig á jour med vad som händer i branschen. En medarbetare 
upplevde det till och med som ett indirekt krav av företaget. Câmpeanu-Sonea et al. (2011) 
beskriver att ansvarstagande grundar sig i ett system av belöningar och påföljder, vilket kan 
uppfattas ha en disciplinerande effekt på individen. Vidare fanns det en medvetenhet att de 
bör besitta en social kompetens samt en förmåga att vara serviceminded för att kunna utföra 
ett tillfredsställande arbete, vilket i sin tur kan ses som en beteendekompetens enligt 
Câmpeanu-Sonea et al. (2011) teoretiska vision. Överensstämmelsen till Câmpeanu-Sonea et 
al. (2011) kan även förstås utifrån två av respondenternas yttranden om att branschen kanske 
inte passar alla på grund av branschens föränderliga klimat. Belysande exempel på denna 
medvetenhet kan även ses utifrån medarbetarnas självklara föreställning om att det krävs mer 
än bara teknisk kompetens idag för att kunna utföra det arbete som förväntas. Vi menar vidare 
att medarbetarnas inställningar till vilka kompetenser som krävs för att utföra ett 
tillfredsställande arbete kan kopplas till Foucaults (2009) syn på makt och normalisering. 
 
Genom att se makten som något ständigt cirkulerande skapas det sanningar, kunskaper och 
diskurser i medarbetarnas sociala omvärld. Normaliserande sanktioner eller normer styr i sin 
tur medarbetarnas beteenden utifrån uppfattningar om exempelvis vad som utgör ett gott 
arbete eller inte. Normer kan även utgöra en påverkan på medarbetarnas uppfattningar om vad 
det innebär att vara en god eller oduglig medarbetare, vilket därav kan ses som ett effektivt 
maktredskap. Uppfattningen om en god medarbetare förmås utifrån normens inverkan 
innebära att ett eget ansvarstagande tas för att hålla sig uppdaterad i sitt arbete. Vi menar att 
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inställningen till det egna ansvarstagandet kan ses som att medarbetaren disciplinerar sig själv 
utifrån hur Foucault (2009) beskriver den pastorala makten. Medarbetaren skapas därigenom 
till subjekt och underordnar sig makten. Således kan vi utifrån Foucaults maktteori (2009) 
urskilja en rådande självstyrning utifrån medarbetarnas värderingar gällande vad arbetet 
innebär och kräver av dem. Jakob beskriver att han vill kundens bästa, och för att göra det 
möjligt uppdaterar han sin kompetens genom att besöka branschrelaterade nyhetsforum på 
privat tid. För honom är det viktigt att kunna erbjuda kunderna en god service och att bemöta 
de mest belästa kunderna på ett bra sätt, och nämner av den anledningen att han borde besöka 
forumen med jämnare mellanrum. Jimmy berättar att han på eget bevåg sitter på privat tid 
med IT relaterade övningar fast det inte upplevs som ett krav från arbetsgivarens sida. 
Medarbetarnas eget initiativtagande till att förbättra och utveckla sina kompetenser kan vi 
därigenom betrakta som en form av självstyrning utifrån den pastorala makten. 
 
Vi vågar påstå att kompetensutvecklingen styrs till stor del av medarbetarna själva genom 
deras ambitioner och intresse för sitt arbete, vilket bidrar med att kompetenserna kontinuerligt 
hålls uppdaterade och undviker att bli föråldrade. Det rådande företaget drar uppenbarligen 
fördelar av medarbetarnas engagemang för sitt yrke, inte minst i avseende med Pemberton 
och Stonehouse (2000) påstående om att kompetens som konkurrensfördel blivit en allt mer 
krävande uppgift för dagens organisationer. Att anställa personer med ett gediget intresse för 
sitt yrke med ambitioner att kontinuerligt utveckla sin kompetens, menar vi kan ses som en 
medveten strategi för att säkerställa att företagets innehavande kompetenser anpassas till 
marknadens krav och bidragandet till ett främjande av en konkurrenskraftig position på den 
föränderliga marknaden. 
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9 Metoddiskussion 
 
Inför vår studie valde vi att inspireras av det hermeneutistiska perspektivet. Det visade sig 
vara passande för vår studie då vår önskan var att förstå våra respondenter och deras 
individuella upplevelser. Vidare har hermeneutiken varit passande för studien eftersom det 
var av stor vikt för oss att se helheten i sammanhanget utifrån respondenternas upplevelser 
och erfarenheter.  
 
När det kommer till studiens urval att med vårt antal respondenter, sex medarbetare och två 
chefer, upplever vi att några fler respondenter kunde varit av fördel för att höja studiens 
tillförlitlighet. Det hade också varit av intresse att i undersökningen få ta del av ett större antal 
chefers perspektiv. Inriktningen i branschen var också smal och för att öka tillförlitligheten 
och äktheten i studien skulle det med stor sannolikhet varit bättre med fler respondenter 
överlag och en bredare orientering. Det går därför inte att dra några generella antaganden 
utifrån den empiri som samlats in. Utifrån ambitionen att förbättra resultatets tillförlitlighet 
och äkthet valdes det att genomföra en pilotintervju vilket för oss visade sig vara ett 
fördelaktigt beslut. Det gav oss möjligheten att lägga till, korrigera eller radera frågor som 
inte var relevanta, tydliga eller passande nog för studien vilket också ledde till att vi bestämde 
oss för att ändra inriktning i branschen. Några frågor ändrades också utifrån bedömningen att 
vissa av formuleringarna kunde uppfattas felaktigt av respondenten. 
 
Valet av intervjuplats och urval gjordes av HR-funktionen på företaget, och med anledning till 
företagets placering på två olika orter gjordes tre stycken fysiska intervjuer och fem stycken 
via skype. Det som vi kan se som en nackdel i studien är att HR-funktionen visste vilka 
samtliga respondenter var och att de därmed inte kunde bli anonyma till 100 procent. Att HR 
var medveten om vilka medarbetare som intervjuats kan komma att ha påverkat vår studie då 
respondenterna medvetet kan ha gjort ett val i vad de berättade eller inte berättade, med rädsla 
att HR eller någon annan på företaget skulle få reda på vem som sagt vad. Därmed går det av 
den anledningen att konstatera att HR-funktionens beblandning och kännedom om vilka som 
intervjuats inte fungerade optimalt för studien, men har på samma gång bidragit till nyttiga 
lärdomar vad gäller tillvägagångssätt inför kommande studier. 
  
Emellertid blev det för oss ytterst lättarbetat med de två olika intervjuplatserna. Fördelen med 
de fysiska samtalen var att vi fick chans att se ett av kontoren i företaget, vilket gav oss en 
klarare bild av miljön respondenterna verkar i samt att samtalet i sig kändes mer naturligt med 
respondenten. Intervjuerna via skype var för oss ett bra sätt att intervjua, dels för att vi inte 
blev lika bundna till en plats men även för att det gav oss möjlighet att ta del av fler 
respondenters upplevelser. Via skype blev inte heller avstånden några problem och vi kunde 
på det sättet effektivisera vår tid. Några tankar som har uppkommit i efterhand är hur 
respondenterna som intervjuades via skype upplevde samtalet. Det är svårt för oss att få en idé 
hur de uppfattade samtalen via skype eftersom det inte fanns någon möjlighet att träffa dessa 
individer personligen. Det försvårades därmed för oss att läsa av känslor, ansiktsuttryck och 
gester. När vi däremot besökte företaget för de fysiska intervjuerna och presenterade oss kom 
samtliga respondenter fram innan den första intervjun skulle påbörjas. Nackdelen som vi kan 
identifiera utifrån de fysiska intervjuerna är således att samtliga av dessa respondenter visste 
vilka som skulle delta i studien, vilket vi menar kan ha utgjort en påverkan på vår empiri. 
Ytterligare en nackdel utifrån de fysiska intervjuerna är att samtalet skedde i ett konferensrum 
med fönster ut mot resten av företaget där folk ständigt passerade förbi, vilket inte ledde till 
en vidare privat och avslappnad miljö. Det blev även tydligt för oss under de fysiska 
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intervjuerna att respondenterna var en aning stressade, vilket ytterligare kan ha påverkat 
innehållet och kvaliteten i vår empiri.  
 
Vid bearbetningen och analys av empirin lade vi märke till att samtliga intervjufrågor inte 
hade ställts till samtliga respondenter med anledning av att vissa av respondenterna kom 
själva in på nästkommande frågor i sina svar. Vi kunde emellertid uppleva att vi på vissa 
frågor inte fick så pass uttömmande svar som vi ansåg oss vara i behov av, men att det under 
samtalen upplevdes som att vi fick det. Vi märkte även till viss del att respondenterna tolkade 
några av våra frågor på olika vis, men inte så markant att det skulle komma att påverka vår 
empiri på ett negativt sätt. Eftersom det inte upptäcktes förrän under bearbetningen av 
materialet, fick vi inte möjligheten till att formulera förtydligande följdfrågor som kunde bidra 
med att förhindra detta och därmed kunnat erhålla tydligare svar. I det stora hela anser vi trots 
allt att våra frågor var av relevans för syftet och fick ta del av många viktiga citat. 
Intervjuernas längd varierade, men vi upplever ändå att de var långa nog för att få svar på det 
vi sökte. Vår uppfattning är att längre intervjuer inte nödvändigtvis hade bidragit till bättre 
svar, utan snarare att chansen att respondenten hade avvikit från ämnet hade blivit större. 
Genom att vi vidare valde att transkribera intervjuerna direkt efter varje enskilt samtal, bidrog 
det till en bredare förståelse kring respondenternas perspektiv. En stor fördel som detta gav 
var att vi kontinuerligt kunde gå tillbaka och läsa istället för att försöka att memorera allt. 
Utifrån transkriberingarna kunde vi också läsa igenom våra intervjuer upprepade gånger och 
tydligt kunna få fram utmärkande citat genom att lyfta svaren respondenterna gav och få fram 
betydande ledtrådar och mönster. 
 
Då processen av studien avslutats har vi reflekterat kring valet av metod. Vi bedömer att valet 
av semistrukturerade intervjuer var passande för studiens syfte och frågeställningar. Genom 
användningen av semistrukturerade intervjuer gav det oss en fördjupad förståelse genom 
möjligheten att kunna ställa följdfrågor utifrån de enskilda respondenternas svar. Eftersom vi 
dessutom strävade efter att få ett relativt naturligt samtal med respondenterna samt att utöka 
förståelsen för sammanhanget de befinner sig i valdes den strukturerade- och ostrukturerade 
intervjuformen bort. Vi anser att den strukturerade intervjuformen skulle förhindra 
möjligheten att ställa relevanta följdfrågor för studien samt att det fanns en risk för att den 
ostrukturerade intervjuformen kunde leda till att vi hamnade utanför problemområdet vi 
syftade att undersöka.  
 
Under studiens gång har tidigare forskning samt olika teoretiska utgångspunkter tagits i 
beaktning som ett stöd och vägledning i vår forskningsprocess. Vår uppfattning är att de valda 
teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen har varit relevant utifrån 
problemformuleringen och applicerbart på studiens syfte och frågeställningar. Med hjälp av 
dessa har vi därmed kunnat reflektera, överväga och diskutera och koppla samman dessa med 
vår insamlade empiri. Under hela vägen och längs arbetets gång har vi strävat efter att nå upp 
till en god tillförlitlighet och äkthet utifrån bästa möjliga förmåga samt utifrån de 
förutsättningar och villkor vi arbetat under.  
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10 Avslutande reflektion 
 
I följande kapitel knyts studien samman där en slutsats presenteras i förbindelse till syftet och 
frågeställningarna 
 
Den mänskliga kompetensens betydelse för företagens konkurrenskraft på en föränderlig 
marknad är en företeelse som vi menar att den här studien kan bidra med att styrka. Studien 
ger en illustration på hur medarbetare inom IT-branschen upplever kompetenskrav och 
kompetensutveckling i relation till deras arbetssituation. Vidare illustreras vilka förväntningar 
deras chefer har på medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling och hur de arbetar 
med dessa frågor. Vad som har påvisats är att intresse för yrket utgör en påverkan på hur 
kraven på kompetens upplevs och att individens personlighet värderas högt, ibland till och 
med högre än den tekniska kompetensen. Studien påvisar även specialistkompetensens 
betydelse medan tidigare forskning framhäver kärnkompetens, beteendekompetens och 
teknisk kompetens som värdefulla kompetenser. Såväl går det att konstatera utifrån studiens 
resultat och tidigare forskning att organisationers förutsättningar till konkurrenskraftiga 
fördelar ligger i företagets investering av mänskliga resurser och en applicering av en lärande 
organisationskultur. Forskning har påvisat att krav från kunder och leverantörer kan ses som 
påverkande faktorer till ett företags kompetensutveckling, vilket vidare bekräftas utifrån våra 
respondenters upplevelser. 
 
Då tidigare forskning främst tenderar att lyfta fram viktiga kompetenser och strategier på 
kompetensutveckling ur ett organisatoriskt perspektiv, har vår studie bidragit till en ökad 
förståelse kring kompetens och kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv. Det 
rekommenderas således mer forskning ur ett medarbetarperspektiv för att få ökade kunskaper 
och förståelser kring betydelsen av kompetens samt olika anpassningsstrategier när det 
kommer till att bemästra en instabil och skiftande marknad. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide – medarbetare  
 
Presentation av uppsatsen och etiska principer  
	
Informera	om	varför	vi	har	valt	att	intervjua	personen	och	om	vårt	valda	ämne		
	
Upplysa	intervjupersonen	om	att	svaren	är	anonymiserade,	fråga	om	lov	angående	
inspelning		
	
Informera	om	de	etiska	principerna	

 
Öppningsfrågor  
 
Kan	du	berätta	lite	om	dig	själv?	
	
-	Ålder?		
-	Utbildningsbakgrund?		
-	Arbetslivserfarenhet?	

		
Arbetssituation  
 
Hur	länge	har	du	arbetat	i	företaget?	
Hur	ser	en	vanlig	arbetsdag	ut	för	dig?	
Hur	uppfattar	du	ditt	arbetsinnehåll?		

 
Vikten av uppdaterad kompetens  
 
Vad	betyder	kompetens	i	ditt	arbete?		
Hur	upplever	du	kunskapskraven	i	din	bransch?		
Hur	upplever	du	vikten	av	att	ha	uppdaterad	kompetens	i	din	arbetsroll?		
Hur	 ser	 du	 på	 eget	 ansvar	 när	 det	 gäller	 att	 hålla	 dig	 uppdaterad	 på	 kunskaper	 i	 din	
bransch?		
Hur	 upplever	 du	 behovet	 att	 själv	 uppdatera	 din	 kompetens	 i	 förhållande	 till	 din	
arbetsroll?	
-	Hur	går	du	tillväga?		

 
Kompetensutveckling  
 
När	 eller	 på	 vilket	 sätt	 upplever	 du	 i	 ditt	 arbete	 att	 du	 får	möjlighet	 att	 utveckla	 din	
kompetens?	
Hur	 ser	 dina	 förväntningar	 ut	 gällande	 att	 ditt	 företag	 förser	 dig	 med	
kompetensutveckling?		

	
	
	



 
 

	

Bilaga 2  
 
Intervjuguide – chef  
 
Presentation av uppsatsen och etiska principer  
	
Informera	om	varför	vi	har	valt	att	intervjua	personen	och	om	vårt	valda	ämne		
	
Upplysa	 intervjupersonen	 om	 att	 svaren	 är	 anonymiserade,	 fråga	 om	 lov	 angående	
inspelning		
	
Informera	om	de	etiska	principerna	

 
Öppningsfrågor  
 
Kan	du	berätta	lite	om	dig	själv?	
	
-	Ålder?		
-	Utbildningsbakgrund?		
-	Arbetslivserfarenhet?		

	
Kompetensutveckling av personal 
	
Vad	skulle	du	beskriva	som	viktiga	kompetenser	i	er	bransch?	
Hur	ser	du	på	vikten	av	att	din	personal	innehar	uppdaterade	kunskaper	i	sin	arbetsroll?	
Hur	upplever	du	att	det	dagliga	arbetet	tillför	kompetensutveckling	och/eller	lärande	till	
din	personal?		
Hur	förser	du	din	personal	med	nödvändig	kompetens	och	hur	uppfattar	du	behovet	av	
att	kontinuerligt	underhålla	den?	
Hur	 ser	 dina	 förväntningar	 ut	 gällande	 att	 medarbetarna	 själva	 tar	 ansvar	 för	 sin	
kompetensutveckling?		
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