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Sammanfattning 

Bakgrund: Flertalet organisationer värderar den mänskliga resursen som den viktigaste 

resursen i ett företag. Trots betydelsen av att ha kompetent personal i organisationer har 

tidigare studier påvisat ett samband mellan individers kön eller ålder och tillgång till 

kompetensutveckling. Med kompetensutveckling avses de insatser som organisationer vidtar 

för att utveckla och förnya kompetens hos en individ. I flertalet fall har kvinnliga och äldre 

medarbetare inte erbjudits kompetensutveckling i lika hög grad som manliga respektive yngre 

medarbetare. 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka vilken roll jämställdhetsarbetet har vid de 

kompetensutvecklingsinsatser som organisationer inom industrin vidtar, vilket kan påvisa 

flera förklaringar till faktorer som utgör ett eller flera hinder till individers 

kompetensutvecklingsmöjligheter. Dessa påverkansfaktorer kan uppmärksamma och inspirera 

andra organisationer inom industrin till att identifiera medarbetares 

kompetensutvecklingsmöjligheter i sina företag.  

Metod: Denna uppsats baseras på flermetodsforskning då de två forskningsansatser som 

ligger till grund för studiens utförande utgör en metodkombination. En kvantitativ 

forskningsansats har antagits för att studera insamlad statistik från respektive företag och på 

så vis kunna besvara frågeställningen om hur fördelningen av hur individers möjlighet till 

kompetensutveckling ser ut utifrån kön och ålder. En kvalitativ forskningsansats har sedan 

tillämpats för att undersöka vilka påverkansfaktorer denna fördelning beror på. 

Resultat/Slutsats: Fördelningen över antalet deltagande medarbetare i utbildning, utifrån kön 

och ålder, har påvisat ett jämställt resultat vilket motsäger tidigare forskning. Studien har 

istället identifierat tre andra faktorer som påverkar medarbetares möjlighet till 

kompetensutveckling i de företag som studien baseras på. Dessa tre faktorer kan urskiljas i 

Stockfelts (1988) kompetensperspektiv. 

Nyckelord: Kompetensutveckling, jämställdhet, ålder, kön, genus. 

 



 
 

Abstract 

Background: Most organizations value the human resource as the most important resource. 

Despite the importance of having competent staff in organizations, previous studies have 

shown a connection between individuals' gender / age and access to develop competence. 

Human Resource Development refers to the initiatives that organizations take to develop and 

renew the competence of an individual. In several cases, female employees and older 

employees have not been offered the opportunity to develop competence to the same extent as 

male employees and younger employees. 

Purpose: This study aims to examine which role equality has during the competency 

development efforts that organizations within the industry take, which can point to several 

explanations to factors that cause one or several obstacles with regards to individuals’ 

competency developmental opportunities. These influential factors can inspire other 

organizations within the industry to identify employees’ competency developmental 

opportunities within their companies. 

Method: This thesis is based on multi-method research, since the two research approaches 

that form the basis of the study requires a method combination. A quantitative research 

approach has been adopted to study collected statistics from each company and thus be able to 

answer the question of how the distribution of how individuals' ability to competency 

development is based on gender and age. A qualitative research approach has then been 

applied to examine underlying causes of this distribution. 

Results/Conclusion: The distribution of the number of employees participating in education, 

based on gender and age, has shown a result of equal opportunities which contradicts previous 

research. The study has instead identified three other factors that affect employees' ability to 

develop and maintain competence in the companies which this study is based on. These three 

factors can be distinguished in Stockfelt's (1988) competence perspective. 

 

Keywords: Human resource development, equality, sex, age, gender 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till problemet att individer erbjuds olika 

möjlighet till kompetensutveckling i organisationer. Vidare ges en beskrivning av betydelsen 

att sträva efter jämställdhet inom organisationer och en motivering redogörs till varför 

kompetensutveckling och jämställdhet bör beaktas i organisationer inom industrin. 

Problembakgrund och problemdiskussion ligger till grund för uppsatsens syfte och 

problemformulering. 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) får alla medarbetare inte möjlighet till 

kompetensutveckling trots organisationers behov av att ha kompetent personal i 

organisationen. Ellström och Nilsson (1997) beskriver kompetensutveckling som alla de 

insatser som en organisation tillämpar för att utveckla kompetens hos enskilda eller samtliga 

medarbetare i en organisation. Kompetensutveckling fungerar således som ett strategisk och 

operativt åliggande så att kunskap inom en organisation hålls aktuell. Lindelöw (2016) menar 

att flertalet organisationer ser den mänskliga resursen som organisationers viktigaste resurs. 

Ellström (1992) konkretiserar kompetensutveckling och nämner begreppet formellt lärande, 

vilket kännetecknas av ett välstrukturerat lärande inom bestämda ramar. Hur 

kompetensutveckling är utformat och till vilken grad det erbjuds i arbetsorganisationer, kan 

bero på medarbetares ålder, kön, facklig tillhörighet, utbildningsnivå och yrkesgrupp samt 

faktorer i den omvärld som organisationen befinner sig i (Nilsson et al., 2011). Detta visas i 

en studie utförd av Thomas, Bierema och Landau (2004) som har undersökt könsskillnader i 

relation till kompetensutvecklingsmöjligheter. Studien syftade till att undersöka möjligheten 

till kompetensutveckling för individer med ledarskapsbefattningar inom olika organisationer, 

med hänsyn till individernas kön. Resultatet från studien visade att män erbjöds större 

möjlighet till kompetensutveckling jämfört med kvinnor. 

 

Ordförande för IF Metall Fackförbund, Marie Persson, uttalar sig om individers olika 

möjlighet till utbildning inom industrin. Persson anser att situationen är orättvis eftersom 

kvinnor och äldre medarbetare inte ges samma förutsättningar till kompetensutveckling 

(Nilsson, 2017). Detta uttalande baserar Persson på en undersökning som konsultföretaget 

Novus (2017) utförde i uppdrag av IF Metall. Undersökningen visade att 75 procent av 

respondenterna i studien har haft någon form av kompetensutveckling inplanerad, men som 
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inte genomförts i ett senare skede på grund av att arbetsgivaren inte prioriterat 

kompetensutveckling i organisationen. Enligt uppgifterna som framkom var det främst 

kvinnliga medarbetare och medarbetare över 50 år som fick avstå sin inplanerade 

kompetensutveckling. I undersökningen som utfördes redogörs för ytterligare två 

bakomliggande orsaker till varför den inplanerade kompetensutvecklingen inte genomförts. 

Dessa är att medarbetarna inte har haft möjlighet att utvecklas på grund av hård 

arbetsbelastning samt att företagets resurser i form av tid och pengar varit begränsade (Novus, 

2017). 

  

Enligt tidigare internationella studier är det ett faktum att kvinnor och män inte erbjuds lika 

möjlighet till kompetensutveckling på grund av sitt kön (Thomas, Bierema & Landau, 2004; 

Ismail & Ibrahim, 2008).  Thomas, Bierema och Landau (2004) utförde sin studie i Nya 

Zeeland som syftade till att undersöka könsskillnader hos individer med 

ledarskapsbefattningar. En liknande studie utförd av Ismail och Ibrahim (2008) undersökte 

könsskillnader i relation till kompetensutveckling i ett oljeföretag i Malaysia. I relation till 

dessa internationella studier är Sverige ett land med god jämställdhet jämfört med övriga 

länder i världen. The Global Gender Gap Report (2018) är en studie utförd av World 

Economic Forum som rankar jämställdhetsskillnader i 149 länder varje år. Enligt rapporten 

har Sverige en hög placering bortsett från en kategori där Sverige rankas betydligt lägre 

jämfört med andra kategorier. År 2018 låg Sverige på plats 52 gällande jämställdhet inom 

kategorin utbildningsnivå. Sverige tilldelades plats 23 inom samma kategori år 2006 vilket 

innebär en försämring av 29 platser på 12 år. 

1.2 Problemdiskussion 

Strävan mot jämställdhet ska appliceras på alla delar av vårt samhälle vilket innebär alla 

yrkesgrupper, utbildningar och alla andra samhällsområden (Andersson & Öberg, 2012). Det 

är ett faktum att det finns kvinno- respektive mansdominerade yrken. Med det menas att en 

yrkesgrupp kan vara högre representerad av det ena könet och följden av detta blir att det 

könet erbjuds fler möjligheter till kompetensutveckling än det andra (SCB, 2018). Av den 

anledningen påverkas möjligheterna till jämställdhet vid kompetensutveckling inom 

organisationer. Andersson och Sjöberg Forssberg (2018) belyser problematiken i att 

organisationer ofta strävar mot jämställdhet vid kompetensutvecklingsinsatser som vidtas, 

men att det finns brister när jämställdhetsarbetet ska appliceras i praktiken. 
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Wahl (2003) upplyser om att det finns ett samband mellan en individs kön och dess ålder. 

Enligt stereotypiska antaganden finns det förutfattade meningar om män och kvinnors olika 

livsfaser i livet. Vid olika tidpunkter i livet skiftar fokus för individen mellan exempelvis 

karriär och familj. För män och kvinnor skiljer sig dessa livsfaser åt beroende på individens 

uppnådda ålder. En kvinna i trettioårsåldern förväntas ha fokus på sin familj medan en man i 

trettioårsåldern förväntas ha fokus på sin karriär (Wahl, 2003). Ismail och Ibrahim (2008) 

diskuterar sambanden mellan en individs kön och dess ålder på ett liknande sätt som Wahl 

(2003). De menar att det finns en problematik kring kvinnors frånvaro på en arbetsplats vid 

bildande av familj. Ur en traditionell syn där kvinnor förväntas vara mer frånvarande på 

arbetsplatsen än män vid bildande av familj, kan män i större utsträckning fokusera på att göra 

karriär (Ismail & Ibrahim, 2008). 

  

Vallerius och Uggelberg (2007) menar att varje medarbetares kompetens bör värdesättas i en 

organisation för att organisationen ska kunna prestera maximalt. Trots värdet av varje 

medarbetares kompetens tenderar organisationer att värdesätta yngre medarbetare högre än 

äldre medarbetare genom att erbjuda dessa individer fler möjligheter till att utvecklas i en 

organisation. Vidare anser Vallerius och Uggelberg (2007) att detta bland annat beror på att 

majoriteten av individer i dagens samhälle har felaktiga föreställningar om äldre medarbetare. 

Dessa föreställningar kan till exempel innefatta att äldre medarbetare inte har förmågan att 

lära sig ny kunskap på samma sätt som yngre medarbetare har och att äldre inte har viljan att 

kompetensutvecklas (Vallerius & Uggelberg, 2007). Age management är ett begrepp som 

syftar till att värdesätta alla medarbetares kompetens utan att ta hänsyn till dess ålder 

(Vallerius & Uggelberg, 2007). Trots att människor lever längre och att pensionsåldern stiger 

ökar inte efterfrågan på äldre medarbetare vilket utgör ett problem när värdet av de äldre 

medarbetarna i organisationen inte uppmärksammas (Andersson & Öberg, 2012). 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka vilken roll jämställdhetsarbetet har vid de 

kompetensutvecklingsinsatser som organisationer inom industrin vidtar, vilket kan påvisa 

flera förklaringar till faktorer som utgör ett eller flera hinder till individers 

kompetensutvecklingsmöjligheter. Dessa påverkansfaktorer kan uppmärksamma och inspirera 

andra organisationer inom industrin till att identifiera medarbetares 

kompetensutvecklingsmöjligheter i sina företag.  
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1.4 Problemformulering 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställning formulerats: 

 

- Hur ser fördelningen mellan individers kön och ålder ut vid medarbetares möjlighet 

till kompetensutveckling i industriföretag? 

- Vilka påverkansfaktorer beror dessa fördelningar på utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv? 
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2. Teoretisk referensram 

Inledningsvis redogörs tidigare forskning för ämnena kompetensutveckling och jämställdhet 

med angränsande begrepp. Vidare presenteras de teorier som ligger till grund för den 

analysmodell som konstruerats och som slutligen redovisas i detta kapitel.  

2.1 Kompetens- formell och funktionell 

Ellström (1992) menar att begreppet kompetens utgörs av två komponenter; individen i 

organisationen och det arbete som ska utföras. Vidare definieras arbete som en uppgift eller 

ett problem som individen förväntas att lösa för att erhålla ett visst resultat. Arbetsuppgifter 

och individens tillvägagångssätt i utförandet av dessa uppgifter kan vara fastställt av individen 

själv och behöver inte vara givet av någon annan (Ellström, 1992). Begreppet kompetens 

innefattar således en individs förmåga att utföra en viss uppgift med ett framgångsrikt resultat 

som definieras av individens egna eller andras kriterier. Förutom förmågan att utföra ett visst 

arbete inkluderas även hur väl individen har förmågan att identifiera, tolka och utveckla det 

arbete som individen är tilldelad att utföra (Ellström, 1992; Granberg & Ohlsson, 2016). 

Granberg och Ohlsson (2018) belyser att begreppet kompetens också sammanfattar den 

kunskap som individer och organisationer ska besitta för att kunna nå givna mål inom givet 

tidsomfång. Anttila (1999) beskriver att kompetens kännetecknas av behörighet eller 

tillräcklig skicklighet där behörighet hör till formell kompetens och tillräcklig skicklighet 

kopplas samman med funktionell kompetens. Formell kompetens kännetecknas av utbildning 

till medarbetaren och även dokumenterad erfarenhet som denne innehar.  Medarbetaren kan 

sedan utöka sin behörighet och på så vis höja sin kompetens genom att den formella 

kompetensen stegvis utvecklas (Antilla, 1999).  

 

Funktionell kompetens handlar istället om ”Learning by doing”. Antilla (1999) förklarar detta 

begrepp utifrån John Deweys teorier om pedagogik, där medarbetarens kompetens utvecklas 

gradvis för varje gång denne utsätts för ett problem eller en uppgift som denne tvingas att lösa 

eller utföra. På så vis ökar medarbetarens kompetens genom tidigare erfarenheter och 

tillvägagångssätt (Anttila, 1999). Granberg (2014) menar att tidigare fokus på insamlandet av 

kunskap hos individen har breddats till att fokusera på att kompetens även utvecklas i 

interaktionen mellan medarbetare i organisationer. Kompetens utvecklas således även när 

individer arbetar tillsammans för att lösa olika uppgifter som är sammankopplade (Granberg, 

2014). 
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2.1.1 Kompetensutveckling- formell och informell 

Ellström och Nilsson (1997) beskriver kompetensutveckling som alla de insatser som en 

organisation tillämpar för att utveckla kompetens hos de enskilda medarbetarna eller samtliga 

medarbetare i en organisation. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv är syftet med 

kompetensutvecklingsinsatser att förstärka kunskap inom ett visst område eller inom en viss 

målgrupp för att kunna tillgodose de kompetensbehov som finns i organisationen (Anttila, 

1999). Nilsson et al. (2011) menar att ett begrepp som används synonymt till 

kompetensutveckling är utbildning, vilket utgör en stor del av kompetensutveckling i 

organisationer. Utbildning i organisationer avser en planerad process där målet med 

utbildningen är att utveckla kompetensen hos en medarbetare för att denne medarbetare i sin 

tur ska kunna täcka organisatoriska kompetensbehov (Nilsson et al., 2011). Det är även viktigt 

att belysa att denna utbildning innefattar en samverkande relation mellan utbildare och elev. 

Granberg (2014) menar att utbildaren inom organisationer måste ge eleverna chans till, och ge 

tillräckligt med trygghet till att våga testa själva. På arbetsplatser utgör utbildning en 

organiserad aktivitet som kan genomföras i olika former. Det kan till exempel innefatta en 

arbetsrotation, medarbetares eget deltagande i projekt inom organisationen, samt 

gruppdiskussioner eller liknande (Ellström, 1996). Utbildning kan med andra ord innefatta 

formell och informell undervisning på en arbetsplats (Ellström, 1996). Rönnqvist (2004) 

menar att formell utbildning innefattar den klassiska undervisningen med en dedikerad 

utbildare medan informell utbildning syftar till att förklara en mindre planerad utbildning där 

kunskap överförs i en mer avslappnad miljö som exempelvis under konferenser, 

personalträffar eller självstudier. Enligt tidigare studier framgår det dock att alla medarbetare 

inte får möjlighet till kompetensutveckling trots att organisationer inser vikten av att ha 

kompetent personal (Rönnqvist, 2004). 

2.1.2 Lärande- formellt och informellt 

Ellström (1992) definierar lärande som en livslång process där individen i samspel med sin 

omgivning erhåller varaktiga förändringar. Även lärande kan särskiljas till informellt och 

formellt. Vid formellt lärande genomförs ett målinriktat och planerat lärande inom bestämda 

ramar som till exempel en vidareutbildning i en organisation (Ellström, 1992). Denna typ av 

lärande sker utanför den sociala interaktionen mellan medarbetare (Filstad, 2012). Det 

informella lärandet avser den vardagliga situationen för medarbetarna (Ellström, 1996). Detta 

lärande sker i utförandet av medarbetarens egna arbetsuppgifter, i den sociala interaktionen 

mellan medarbetare och genom observation av andra medarbetares utförande av 
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arbetsuppgifter (Filstad, 2012). Det informella lärandet kan på så vis vara både medveten och 

omedveten, det vill säga att medarbetaren själv deltar i exempelvis mentorskap där syftet är 

att leda och undervisa andra medarbetare eller också ökar sin kompetens i form av att delta i 

relevanta gruppdiskussioner på lunchrasten (Ellström, 1996). Det informella lärandet 

kännetecknas med andra ord av att lärandet sker spontant i samverkan med andra medarbetare 

i kontrast till det formella lärandet som istället är avsiktligt och noggrant planerat (Ellström, 

1996). Insamlad kunskap från formellt lärande tillämpas sedan praktiskt i det informella 

lärandet (Filstad, 2012). Denna uppsats avser att undersöka det formella lärandet i form av 

planerade utbildningar. 

2.1.3 Kvalifikationer 

Begreppet kvalifikation kan vid vissa tillfällen användas synonymt till begreppet kompetens, 

då begreppet innefattar individers kunskaper och färdigheter (Holmer & Karlsson, 1991; 

Illeris, 2013). Vidare beskrivs begreppet kvalifikation som att en individ gör sig så pass 

utrustad i form av utbildning, att denne individ passar in i ett arbete. Skillnaden mellan 

kompetens och kvalifikation menar Holmer och Karlsson (1991) vara att kompetens har en 

starkare koppling till utbildning vilket sätter individen i fokus, snarare än kvalifikation som 

sätter arbetet i fokus. Det är själva utbildningen som lägger grunden till en individs 

kompetens, men hur den kompetensen sedan värderas och tillämpas i arbetslivet avgör den 

verkliga kompetensen. Begreppet kvalifikation ser till de arbetsuppgifter som ska utföras, 

snarare än medarbetarnas kompetens och utbildningsbakgrund. En medarbetare kan således 

besitta en mängd olika kompetens men samtidigt sakna de kvalifikationer som krävs för ett 

visst arbete (Granberg & Ohlsson, 2018). Med hjälp av arbetsanalyser som innehåller 

arbetskrav för en viss tjänst, kan organisationer urskilja vad de anställdas förväntas klara av 

och på så vis identifiera om de anställda är kvalificerade för de arbetsuppgifter som ska 

utföras (Holmer & Karlsson, 1991). 

2.2 Jämställdhet 

På sextiotalet började individerna på arbetsplatsen att uppmärksammas utifrån deras psykiska 

och fysiska hälsa. Människors välbefinnande började beaktas och frågor samt åtgärder kring 

medbestämmande och demokrati på arbetsplatsen växte fram (Oudhuis, 1998). Under 

sjuttiotalet trädde flera lagar i kraft som verkade för medarbetarnas rättigheter. Genom detta 

nya tänk inom arbetslivet lades fokus på människors rätt till att påverka och utvecklas på 



8 
 

arbetsplatsen. Människan blev sedd som en individ med egen motivation till sitt arbete 

(Oudhuis, 1998). 

  

Strävan mot jämställdhet sett till kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder och social 

tillhörighet, ska appliceras på alla delar av vårt samhälle, alla yrkesgrupper, utbildningar och 

andra samhällsområden (SCB, 2018). År 1991 infördes en ny lag i Sverige kallad 

Jämställdhetslagen (1991:433). Denna lag innebar att främja kvinnor och mäns lika rätt i 

arbetslivet genom att tvinga arbetsgivaren till att utföra ett aktivt jämställdhetsarbete. Denna 

lag satte även förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. 

Jämställdhetslagen upphörde att gälla när Diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2009. 

Enligt Diskrimineringslagen (2008:5679) 1 kap. 3 § anges att syftet är att motverka 

diskriminering och skapa lika rättigheter och möjligheter oberoende av flera faktorer där 

bland annat faktorerna kön och ålder ingår. Andersson och Sjöberg Forssberg (2018) förklarar 

att jämställdhetspolitiken finns till för att säkerställa män och kvinnors lika möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter för att skapa förutsättningar till att kunna forma sina egna liv och 

samhället. Strategin för att uppnå detta är jämställdhetsintegrering, som bygger på mål som 

måste uppfyllas. Andersson och Sjöberg Forssberg (2018) menar att många organisationer tar 

upp jämställdhetsintegrering i bland annat policydokument men att själva arbetet inte 

konkretiseras i praktiken. 

2.2.1 Kön i relation till kompetensutveckling 

Wahl (2003) anser att begreppen kön och genus måste definieras för att kunna diskutera 

könsskillnader. Det biologiska könet räcker inte som enskild dimension då hänsyn tas även till 

det sociala könet som då omvandlas till ordet genus (Wahl, 2003). West och Zimmerman 

(1987) menar att kön är det som skiljer kvinnor och män åt rent biologiskt och att genus är 

den föreställning som människan bygger upp i samhället genom social interaktion och den 

kultur som råder. Roth (2007) menar också att genus kontinuerligt förändras och skapas över 

tid, både i samhället och individuellt hos en människa. Wahl (2003) är i enlighet med West 

och Zimmerman (1987) gällande den komplexa relation som finns mellan dessa två begrepp. 

Det är två separata begrepp men att nämna det ena utan att väga in det andra begreppet är ett 

olämpligt tillvägagångssätt (Wahl, 2003; West & Zimmerman, 1987). 

 

Tidigare studier har påvisat ett samband mellan individers kön och 

kompetensutvecklingsmöjligheter (Thomas, Bierema & Landau, 2004; Ismail & Ibrahim, 
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2008; Novus, 2017). Enligt Novus (2017) undersökning framgick att kvinnliga medarbetare 

fått avstå kompetensutvecklingsinsatser i större utsträckning än män. Thomas, Bierema och 

Landau (2004) utförde en studie hos individer med ledarskapsbefattningar inom olika 

organisationer med syftet att analysera eventuella skillnader i män och kvinnors möjlighet till 

kompetensutveckling. Resultatet från studien visade på att män var högre representerade än 

kvinnor i sina möjligheter till kompetensutveckling (Thomas, Bierema & Landau, 2004). 

Wahl (2003) menar att en individ inte hindras till utveckling på arbetsplatsen enbart på grund 

av sitt kön. Det är istället de föreställningar och förutfattade meningar som arbetskollegor har 

kring att till exempel vara en kvinna, som sätter begränsningar på henne. Ismail och Ibrahim 

(2008) anger tre specifika och välkända hinder för kvinnor vid kompetensutveckling och 

karriär. Dessa är familj-, samhälls- och organisationsrelaterade hinder. Familjerelaterade 

hinder är ett av de största hindren till att kvinnor inte kan avancera inom organisationer då 

forskare menar att kvinnor är föräldralediga i större utsträckning än män. Män kan därför 

närvara och prestera mer på arbetsplatsen jämfört med kvinnor. Med samhällsrelaterade 

hinder menas att kvinnor ses som mindre engagerade arbetstagare, detta då de ur ett 

traditionellt samhällsperspektiv ses som individer med prioritering att ta hand om sina barn 

istället för att fokusera på karriäravancemang. Ismail och Ibrahim (2008) menar att detta 

hinder kan bidra till svårigheter för kvinnor att presentera sina idéer vilket minskar deras 

inflytande över gruppbeslut på arbetsplatsen. Med organisationsrelaterade hinder menas 

främst organisationskulturen. Organisationskultur är ett system som består av delade 

meningar, värderingar, normer och praxis. Idag finns en manlig dominans gällande formning 

av organisationskultur inom organisationer (Ismail & Ibrahim, 2008). Wahl (2003) belyser en 

viktig aspekt kring att hinder och förutfattade meningar också är nära sammanlänkade med 

ålder och tidpunkt i livet. Män och kvinnor genomgår olika perioder i livet där fokus skiftar 

mellan karriär och familj beroende på uppnådd ålder. En man i en viss ålder är inte i samma 

fas i livet som en kvinna i samma ålder enligt stereotypiska antaganden som råder i samhället 

(Wahl, 2003). 

2.2.2 Ålder i relation till kompetensutveckling 

Organisationer behöver ta till vara på de resurser som de har att nyttja då varje resurs i en 

organisation utgör en ekonomisk investering för företaget (Lindelöw, 2016).  Vidare menar 

Lindelöw (2016) att medarbetarna i organisationen utgör den främsta resursen. Vallerius och 

Uggelberg (2007) anser att alla medarbetares kompetens bör värdesättas före dess ålder. 

Sharons (2012) definition av äldre arbetstagare är personer över 50 år. Vallerius och 
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Uggelberg (2007) gör en liknande bedömning där de definierar en äldre medarbetare som 50-

55 år.   

  

Trots studier som visar sambandet mellan investering i utbildning av sin personal och ökad 

produktivitet skiljer organisationer ofta på yngre och äldre arbetstagare vid 

kompetensutveckling (Rhebergen & Wognum, 2015). En studie utförd av Rhebergen och 

Wognum (2015) visar på att organisationer erbjuder yngre medarbetare större möjlighet till 

vidareutbildning. Anledningen till detta anser Rhebergen och Wognum (2015) vara att 

medarbetare kan ge tillbaka sin kompetens till organisationer under flera års tid i jämförelse 

med vad äldre medarbetare har möjlighet till. I ett samhälle där människor lever längre och 

pensionsåldern stiger behöver organisationer se värdet av den äldre arbetskraften och ta till 

vara på den utifrån den kompetens som medarbetare besitter (Vallerius & Uggelberg, 2007). 

Nyttan med detta är att ha kvar människor i organisationer längre och att kompetensen 

bibehålls. Problemet är att efterfrågan på äldre medarbetare inte ökar i takt med att 

levnadsåldern stiger (Andersson & Öberg, 2012). Genomsnittsåldern för hur länge en individ 

arbetar idag är betydligt högre jämfört med vad den var för tjugo år sedan. I artikeln “Training 

older workers: Lessons learned, unlearned, and relearned from the field of instructional 

design” skriven av Sharon (2012), framgår det att andelen män i åldern 62-64 år har ökat med 

sju procentenheter och i åldern 65-69 år är procentenheten tio procent högre jämfört med 20 

år sedan. Andelen kvinnliga arbetstagare är högre än manliga med sina elva procents ökning i 

åldern 62-64 år och lika i åldern 65-69 år. 

  

Zientara (2009) menar på att äldre anställda får mindre chans att lära sig nya saker och 

utveckla sin kompetens på arbetsplatsen. Faktum är att det finns ett samband mellan ökad 

ålder och mindre tillgång till utbildning och lärande (Andersson & Öberg, 2012). Ett skäl till 

detta samband är att unga medarbetare idag är mer drivna, motiverade och villiga att göra 

karriär (Zientara, 2009). Rhebergen och Wognum (2015) beskriver således att en 

åldermedvetenhetsstrategi anses viktigt för att möta äldre medarbetares behov. Forskare 

menar på att det är nödvändigt att tillämpa policys kring just åldersmedvetenhet för att hålla 

medarbetarna friska och produktiva ur ett längre perspektiv. Med en 

åldersmedvetenhetspolicy vad gäller personalhantering och kompetensutveckling av de 

mänskliga resurserna kan organisationer tillämpa samma villkor för alla anställda oavsett 

ålder eller karriärstadier (Rhebergen & Wognum, 2015). 
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2.3 Teorier och analysmodell  

2.3.1 Stockfelts tre kompetensperspektiv 

Stockfelts (1988) modell innefattar begreppet kompetens och består utav tre perspektiv. Dessa 

perspektiv är kunskap, tillfälle och vilja. Kunskap är en förutsättning för att kompetens ska 

kunna skapas hos en individ. För att besitta kompetens inom ett område behöver individen 

tillgodose kunskap inom det område som är relevant. På så vis utgör kunskap en grundlig 

beståndsdel av dessa tre perspektiv. Kunskap behöver även erhållas på nytt för att uppdatera 

en individs kompetens med nya tidsmässiga kunskaper för att hålla kompetensen intakt och 

relevant och på så vis vara av värde för organisationen. Efter erhållen kunskap behövs tillfälle 

för att kunna sätta dessa kunskaper i bruk. Tillfälle är ett perspektiv där kunskapen som 

individen erhållit kan tillämpas. Utan tillfälle saknas nytta att erhålla kunskap. En 

förutsättning för individen att öka sina kompetens bygger på kunskap och tillfälle men görs 

möjligt av individens egen vilja till att utveckla sin kompetens. För att en individ ska kunna 

erhålla kunskap krävs en vilja till detta lärande. Om individen inte upplever en viss kunskap 

som meningsfull eller motiverande resulterar det i att föråldrade kunskaper nyttjas istället för 

att uppdatera dem. Dessa tre perspektiv är nödvändiga för att skapa kompetens. Det innebär 

att inget perspektiv kan tillämpas utan det andra, i syftet att förklara kompetens (Stockfelt, 

1988).  

 

 

  

 

 

 

Figur 1: Stockfelts tre kompetensperspektiv 

 

Denna studie utgår från Stockfelts (1988) tre kompetensperspektiv då modellen beskriver 

vilka komponenter som är relevanta för att förstå förutsättningarna för hur en individ erhåller 

kompetens. För att analysera individers möjlighet till kompetensutveckling i organisationer 

utgår studien från Stockfelts modell där faktorerna kön och ålder integreras. Utifrån 

perspektivet kunskap kommer studien analysera hur det valda företagen värdesätter ny 

kunskap hos individer inom organisationerna. Tillfälle beskriver när dessa kunskaper ska 

sättas i bruk inom organisationerna vilket ger anledning till utbildning. För att väga in 
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perspektivet vilja avser studien undersöka om organisationen upplever att medarbetarna 

uttrycker sin vilja till att genomgå utbildning. 

2.3.2 Age management 

Vallerius och Uggelberg (2007) beskriver age management som en teori som främst kan ses 

ur en juridisk synvinkel där ålder inte ska utgöra skäl till diskriminering, sett till 

diskrimineringslagen (2008:5679). Age management innebär att se till alla individers olika 

åldrar i en arbetsgrupp. Människor har olika behov, färdigheter och kvalifikationer beroende 

på ålder. Av den anledningen är det nödvändigt att organisera arbetet så att en individs 

svagheter och styrkor uppmärksammas i syfte att ta till vara på alla medarbetares kompetens. 

En medarbetares kompetens, oavsett ålder, behöver värderas högt i organisationen för att få 

organisationen till att prestera maximalt (Vallerius & Uggelberg, 2007). Vallerius och 

Uggelberg (2007) nämner flera myter kring sambandet mellan ålder och kompetens. Till 

exempel att yngre medarbetare är mer effektiva än äldre medarbetare och att 

inlärningsförmågan hos äldre medarbetare är försämrad på grund av en högre ålder. Dessa 

myter behöver offentliggöras och uppmärksammas för att bekämpa åldersbarriärer. Age 

management är därför ett nödvändigt koncept för organisationer att tillämpa för att kunna 

utmana de existerande åldersstereotyperna kopplade till kompetensutveckling (Vallerius & 

Uggelberg, 2007). Organisationer som inte arbetar med Age management bör ifrågasätta hur 

de kan påbörja arbetet med konceptet. Organisationer som redan tillämpat denna teori kan 

istället ställa sig frågan vad de kan förbättra (Vallerius & Uggelberg, 2007). 

  

I denna studie nyttjas denna teori i analysen av insamlad empiri. Teorin formar ett sätt att se 

på yngre och äldre medarbetares kompetens. Alla individers kompetens är värd att ta tillvara 

på för organisationer då det är de mänskliga resurserna i organisationen som gör den 

konkurrenskraftig enligt Lindelöw (2016). 

2.3.3 Doing Gender 

Doing gender är ett begrepp som beskriver att en individ inte föds som kvinna utan formas till 

att bli det (Roth, 2007; Wahl, 2003; West & Zimmerman, 1987). Detta begrepp nyttjas för att 

förklara det sociala könet och dess uppbyggnad av en individs identitet. West och 

Zimmerman (1987) förklarar att det sociala könet, alltså genus, inte är en tilldelad attribut hos 

en individ utan skapas och blir till hos en individ genom individens egna handlingar. 

Individens genus formas konstant i varje interaktion. Doing gender innebär således att 
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individens eget utövande av handlingar inom könsrollen bidrar till formandet av individens 

egen könsroll (West & Zimmerman, 1987). 

 

Det är inte nödvändigt att kategorisera män och kvinnor efter sitt biologiska kön men West 

och Zimmerman (1987) menar att det aldrig går att undvika att skillnader uppstår eftersom 

doing gender konstant utförs. En individ utför ständigt handlingen doing gender och i denna 

handling växer olikheterna sig starkare mellan män och kvinnor. Vad dessa olikheter syftar 

till är oberoende av biologiska skillnader mellan könen, olikheterna syftar till förstärkandet av 

de förutfattade meningar och antaganden människor har om de olika könen (West & 

Zimmerman, 1987). Enligt Lykke (2009) är doing gender ett viktigt begrepp att förstå för att 

kunna inse det faktum att individerna i samhället tillsammans skapar ojämlikheter inom sina 

interaktioner med varandra. De antaganden kring män och kvinnor som finns är de som 

människan själv skapar. 

  

Utgångspunkten i denna studie är att det är nödvändigt att separera de biologiska könen för att 

ta reda på hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut vid möjlighet till 

kompetensutveckling. När denna fördelning synliggjorts kan eventuella orsaker till dessa 

skillnader granskas. Antagandet är således att de förutfattade meningar och antaganden kring 

individer baserat på deras kön är det som hindrar en individ till kompetensutveckling. Utifrån 

teorin doing gender är dessa antaganden skapade av individen själv samt av de individer som 

ingår i den vardagliga interaktionen.  

2.4 Analysmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen har en modell konstruerats för att påvisa sambanden 

mellan de teorier och begrepp som ligger till grund för denna studie. Studien behandlar alla 

medarbetares lika möjlighet till kompetensutveckling. Analysmodellen är ett hjälpmedel för 

att ta reda på kompetensutvecklingsmöjligheterna för en individ i ett företag. Med hjälp av 

teorierna age management och doing gender kan jämställdheten i företaget analyseras utifrån 

medarbetares kön respektive ålder. För att skapa kompetens hos en individ och på så sätt 

täcka kompetensbehovet hos ett företag nyttjas Stockfelts tre kompetensperspektiv för att 

undersöka hur organisationer identifierar tillfälle och värdesätter kunskap samt bemöter 

medarbetares vilja till att delta i kompetensutveckling. 
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Figur 2: Analysmodell 

 

Den ena delen som skapar förutsättningar till en individs kompetensutvecklingsmöjligheter är 

kompetensutvecklingsinsatsen i sig. Kompetensutveckling är en insats som syftar till att 

erbjuda medarbetare ny kunskap som kan utveckla medarbetares kompetens. En individs 

möjlighet till kompetensutveckling grundar sig i Stockfelts (1988) tre perspektiv; kunskap, 

tillfälle och vilja. Ytterligare en förutsättning till individers kompetensutvecklingsmöjlighet är 

inställningen till jämställdhet hos en organisation. Med hjälp av begreppen Age Management 

och Doing Gender kan jämställdhet analyseras utifrån förutsättningarna till 

kompetensutveckling inom ett företag. Beroende på vilka medarbetare som har fått möjlighet 

att genomgå utbildning kan påverkansfaktorer synliggöras vilket utgör medarbetarnas 

kompetensutvecklingsmöjlighet i företaget.  

 

Tidigare studier som har redovisats i det teoretiska kapitlet tyder på att kön och ålder är 

påverkansfaktorer till medarbetares kompetensutvecklingsmöjligheter. Föreliggande studie 

avser att undersöka fördelningen av individers kön respektive ålder. Förståelsen av 

sambanden mellan analysmodellens olika delar antas kunna bidra till identifiering av 

påverkansfaktorer till fördelningen som i sin tur kan påverka individers 

kompetensutvecklingsmöjligheter i företagen.  
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3. Metod 

Följande kapitel redogör för studiens forskningsansatser och tillvägagångssätt som antas för 

att presentera hur studien genomförts. Vidare diskuteras studiens trovärdighet, 

generaliserbarhet/överförbarhet, etiska ställningstagande samt metodkritik. 

3.1 Metodval 

Denna studie antar en deduktiv forskningsansats vilket innebär att studien har en teoretisk 

utgångspunkt i den litteraturgenomgång som ligger till grund för den analysmodell som 

konstruerats (Bryman & Bell, 2017). 

  

Studien antar en kvantitativ och en kvalitativ metod då uppsatsens problemformulering utgörs 

av två frågor. Dessa två frågor kräver olika metoder för att kunna besvaras, en sådan 

kombination av två metoder benämns som flermetodsforskning eller metodkombination 

(Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2017). Denscombe (2009) menar att flermetodsforskning 

kan ge en mer omfattande redogörelse för ämnet som avses att undersöka samt bidra med en 

tydligare koppling mellan de olika typerna av insamlad data. När en kvantitativ metod antas 

är meningen att mäta data utifrån variabler och göra jämförelser med teorin och eventuella 

hypoteser (Bryman & Bell, 2017). En kvalitativ metod antas när ett problem eller situation 

ska undersökas där siffror inte är det som är ämnat att studeras. Det är snarare individers 

tolkning av verkligheten som är intressant att undersöka i en kvalitativ studie (Bryman & 

Bell, 2017). Denna studie syftar till att undersöka båda dessa dimensioner vilket gör att en 

metodkombination kan tillämpas.  

  

Den kvantitativa metoden till studien är att föredra för att undersöka fördelningen av kön och 

ålder hos individer som genomfört kompetensutvecklingsinsatser i relation till antalet 

anställda medarbetare i respektive företag. Kvantitativ metod kan tillämpas vid insamling av 

numerisk data och på så vis erhålla mått för att kunna påvisa en fördelning av ett studieobjekt 

(Denscombe, 2009). Mått är oftast kvantiteter som exempelvis avser att mäta ålder, kön och 

antal anställda vilket utgör ett mätverktyg för att upptäcka skillnader mellan individer eller 

företeelser (Bryman & Bell, 2017). 

 

Den kvalitativa metoden till studien är att föredra då studien avser att undersöka  

vilken roll jämställdhetsarbetet har vid de kompetensutvecklingsinsatser som organisationer 
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vidtar samt att synliggöra påverkansfaktorer till individers kompetensutvecklingsmöjligheter. 

En kvalitativ metod bör tillämpas när en mångfacetterad bild av en frågeställning önskas 

erhållas utifrån hur en individ uppfattar och tolkar sin verklighet (Bryman & Bell, 2017). Den 

kvalitativa del av denna studie baseras på en intervju med utbildningssamordnaren på 

respektive företag.  

3.1.1 Val av tre företag 

Denna studie baseras på tre företag där samtliga företag har valt att vara anonyma och 

kommer fortsättningsvis benämnas som Företag A, Företag B och Företag C. Företagen är 

framtagna via “allabolag.se” med hjälp av en sökfunktion av företag inom industrin avgränsat 

till; län, bolagsform och omsättning. 

  

Gemensamma nämnare för samtliga företag är: 

- Samtliga företag är belägna i Skaraborg, Västra Götalands län. 

- Samtliga företag är aktiebolag med en omsättning högre än 499 999 tkr om året. 

- Samtliga företag har liknande befattningar inom organisationen. 

- Samtliga företag har liknande utbildningar inom organisationen. 

- Samtliga företag har minst 10 olika genomförda utbildningar under kalenderåret 2018. 

 

En redogörelse av dessa företag presenteras vidare i kapitel 4. Empiri. Dessa företag har valts 

ut på grund av att de har flera gemensamma nämnare vilket gör samtliga företag jämförbara 

med varandra (Ejvegård, 2009). Genom att jämföra insamlad data från respektive företag kan 

sedan en lokal generalisering av fördelningen som framgår i den kvantitativa studien hos 

respektive företag göras (Bryman & Bell, 2017). Den kvantitativa undersökningen i denna 

studie ger en övergripande bild av hur fördelningen av individers kön och ålder i relation till 

kompetensutveckling kan urskiljas i respektive företag. Denna statistiska fördelning kan ge en 

indikator på hur dessa fördelningar generellt kan se ut i industriföretag. Enligt Bryman och 

Bell (2017) ökar generaliseringsbarheten vid användandet av fler antal studieobjekt i en 

studie. Endast tre företag ger inte studien tillräckligt med underlag för att kunna generalisera 

köns- och åldersfördelningen vid kompetensutvecklingsmöjligheter inom industrin. Däremot 

skulle fynden från denna studie kunna överföras till liknande organisationer inom industrin. 

Enligt Denscombe (2009) kan detta liknas vid överförbarhet vilket beskrivs ingående i avsnitt  
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3.4 Generaliserbarhet/Överförbarhet.  

 För att undersöka individers möjlighet till kompetensutveckling inom industrin nyttjas flera 

olika tillvägagångssätt för insamling av studiens empiri. Ett av dessa tillvägagångssätt som 

tillämpas i denna studie är intervju med respektive företags utbildningssamordnare. Att 

tillämpa denna metod är tidskrävande för studieutförarna då förarbete och efterarbete till en 

intervju är omfattande (Alvehus, 2013). Med hänsyn till tidsramen för denna studie gjordes en 

avgränsning till tre industriföretag för att kunna samla in tillräckligt mycket empiri och på så 

vis utföra en mer utförlig analys där ett tydligt resultat framgår. 

3.2 Kvantitativ metod 

3.2.1 Urval  

Populationen till denna studie utgörs av samtliga individer som är anställda på respektive 

företag. Urvalet utgörs av de personer som genomgått utbildning under kalenderåret 2018. 

Detta urval utgör ett stratifierat urval vilket kännetecknas av att individerna valts ut på grund 

av en särskild egenskap som ska känneteckna urvalet (Bryman & Bell, 2017). Med hjälp av 

denna urvalsteknik kan strater utformas för att urskilja fördelningen mellan kvinnor och män 

samt åldersgrupper (Bryman & Bell, 2017). Urvalet analyseras för att besvara hur 

fördelningen av kvinnor och män samt olika åldersgrupper av individer ser ut vid 

kompetensutvecklingsmöjligheter i relation till fördelningen av dessa faktorer i populationen.  

 

Bryman och Bell (2017) menar att en studies urvalsstorlek bör anpassas till de resurser som 

finns att tillgå och tid är en resurs som i denna studie är begränsad. Att sammanställa och 

analysera data som avser en längre tidsperiod än kalenderåret 2018 hade i denna studie varit 

för omfattande med hänsyn till den begränsade tidsramen för studien. 

3.2.2 Insamling av kvantitativ data 

En första kontakt via telefon eller mail skapades med respektive företag följt av ett kortare 

möte där studien presenterades. En lista med önskad data att erhålla från företagens HR-

avdelningar upprättades och denna inkluderade: 

- En lista med totalt antal anställda på företaget mellan perioden 1 januari 2018 - 31 

december 2018 där kön och födelseår på varje anställd framgick. 

- En lista på de antal anställda som har genomgått utbildningar under perioden 1 januari 

2018 - 31 december 2018 samt vilka utbildningar som varje anställd genomgått där 

även kön och ålder framgick. 
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Från respektive företag erhölls ett Excelark med efterfrågad data. Denna data sammanställdes 

så att fördelning mellan kön och ålder tydligt framgick i varje företag. Detta kunde sedan 

nyttjas genom att se ett övergripande mönster som kan analyseras och tolkas utifrån teorin 

(Trost, 2010).  

3.2.3 Analys av kvantitativ data 

När data från respektive företag hade insamlats sorterades samtliga antal anställda efter 

åldersgrupper. Åldern på de anställda kategoriserades i sex åldersgrupper, yngre eller lika 

med 19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år samt lika med eller äldre än 60 år. Samtliga 

anställda sorterades även efter kön för att få ut en procentsats över män (m) och kvinnor (k) i 

respektive företag. På liknande vis genomfördes en sammanställning på ålder och kön av de 

antal anställda som genomgått utbildning under kalenderåret 2018. Denna statistik från 

samtliga anställda och de som genomgått utbildning ställdes i relation till varandra inom 

respektive företag för att få fram eventuella skillnader som kunde indikera på en jämställd 

eller icke jämställd fördelning. Sammanställningen av insamlad statistik utfördes i 

programmet Excel.  

 

För att redovisa statistiken över ålder och kön i respektive företag framställdes diagram av 

olika typer i programmet Minitab. Siffrorna över antalet män och kvinnor fördes in i Minitab 

som beräknade procentsats och antal. Kön är en nominalvariabel som utgör en kategori som 

inte kan rangordnas. Den ena kategorin är inte bättre än den andra (Bryman & Bell). I denna 

studie redovisades kön i två cirkeldiagram där den ena redogör för könsfördelningen av hela 

populationen samt den andra som redogör för könsfördelningen av urvalet. Cirkeldiagram 

används för att redovisa kategoriernas relativa storlek i relation till helheten (Bryman & Bell, 

2017).  

För att redovisa åldersfördelningen i företagen fördes individernas tillhörande åldersgrupp in i 

Minitab och medarbetarna kategoriserades i sex åldersgrupper. Ålder är en intervallvariabel 

som kännetecknas av att det är lika stora avstånd till varje år och att det finns en absolut 

nollpunkt (Bryman & Bell, 2017). Enligt Bryman och Bell (2017) används främst histogram 

vid redovisning av intervallvariabler. På grund av att att medarbetarna var kategoriserade i 

åldersgrupper redovisades ålder istället i två stapeldiagram. Det ena stapeldiagrammet redogör 

för åldersgrupper i hela populationen och den andra för åldersgrupper i urvalet. Resultatet från 

insamlad och sammanställd kvantitativ data från respektive företag redovisas i 4. Empiri. 
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3.2.4 Reliabilitet och trovärdighet inom den kvantitativa studien  

För att säkerställa trovärdigheten i en kvantitativ studie är begreppen reliabilitet och validitet 

viktiga att beakta. Enligt Bryman och Bell (2017) är begreppen lika men mäter olika delar av 

den kvantitativa studien. Att styrka en studies reliabilitet och tillförlitlighet är nödvändigt då 

en hög reliabilitet innebär att den information som insamlats är relevant och giltig (Bryman &  

Bell, 2017). För att styrka denna studies reliabilitet och tillförlitlighet har studiens syfte och 

bakomliggande teorier som ligger till grund för uppsatsen redovisats. Under rubrikerna 

metodval och urval förklaras hur studien har genomförts och motivering till utförandet av 

studien har påvisats.   

 

Validitet innebär att det fenomen som ska mätas verkligen är det som mäts. Det 

mätinstrument som används ska vara anpassat efter det som avses mätas (Ejvegård, 2009). 

Den information som erhållits i den kvantitativa delen av denna studie är inte föränderlig 

under den tidsperiod som denna studie avser. Andersson och Öberg (2012) anser att ålder är 

en siffra som konsekvent ökar med samma intervall för alla individer. Detta ger denna studie 

en hög validitet då det mätinstrument som använts är lika, universellt för alla. I den 

kvantitativa studien beaktas det biologiska könet hos en individ. En individ kan välja att byta 

kön men då denna studie avser mäta könsfördelningen av anställda i tre företag under 

kalenderåret 2018, kan kön hos en individ inte förändras vid ett senare tillfälle för den givna 

tidsperioden. Således kan dessa uppgifter i den kvantitativa studien anses valida. 

3.3 Kvalitativ metod  

3.3.1 Urval  

Respondenterna till den kvalitativa studien är ansvariga utbildningssamordnare i respektive 

organisation och utgör den kvalitativa studiens urval. Dessa respondenter har valts ut genom 

ett målstyrt urval. I kvalitativa studier tillämpas vanligtvis ett målstyrt eller ett målinriktat 

urval vilket kännetecknas av att individer strategiskt valts ut för att besvara de 

forskningsfrågor som avses att undersökas (Bryman & Bell, 2017). Vidare menar Bryman och 

Bell (2017) att dessa respondenter inte slumpmässigt har valts ut då de är utvalda för att 

kunna bidra med en djupare teoretisk förståelse av ett specifikt ämne. Respondenterna till 

denna studie besitter kunskaper kring ämnena kompetensutveckling och jämställdhet samt 

kunskap om hur organisationen arbetar med dessa områden inom respektive företag.  
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Varje utbildningsanordnare har tilldelats en bokstav som är enhetligt med företaget och 

benämns vidare: 

Företag A 

- Respondent A 

Företag B 

- Respondent B 

Företag C 

- Respondent C 

3.3.2 Insamling av kvalitativ empiri  

Bryman och Bell (2017) beskriver att intervju är ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid 

en kvalitativ metod. Enligt Trost (2010) ger kvalitativa intervjuer en god förståelse för 

individers tankesätt av ett specifikt fenomen. Med detta argument har intervjuer som ett 

tillvägagångssätt vid insamling av kvalitativ empiri tillämpats i denna studie. En intervju kan 

bygga på olika typer av struktur; ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad (Bryman 

& Bell, 2017). En ostrukturerad intervju kännetecknas av ett öppet samtal mellan intervjuare 

och respondent där ett brett ämne diskuteras för att vid analys av intervjun hitta gemensamma 

punkter som skapar ett samband (Alvehus, 2013). Detta tillvägagångssätt är tidskrävande då 

samtalet behöver vara av längre karaktär för att ge brett underlag som kan påvisa ett problem 

(Alvehus, 2013). Vidare menar Bryman och Bell (2017) att en strukturerad intervju istället 

kännetecknas av att frågor och svar är givna vilket ger förutbestämda ramar och resulterar i 

tydliga svar kopplat till dessa frågor. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att viktiga 

aspekter och korrelationer kring närliggande ämnen som påverkar det studieobjekt som 

studeras försvinner på grund av den höga strukturen (Alvehus, 2013). En kombination av 

dessa ovanstående tillvägagångssätt vid intervju kallas för semistrukturerad intervju. I en 

semistrukturerad intervju är frågorna givna och bestämda i förväg men tillåter öppna svar och 

rum för följdfrågor (Bryman & Bell, 2017). Det är nödvändigt att intervjun hanteras som ett 

samtal mellan studieutförare och respondent för att undvika upplevelsen som ett förhör av 

respondenten (Alvehus, 2013). En renodlad ostrukturerad intervju hade i denna studie gett för 

stort tolkningsutrymme med hänsyn till tidsramen för denna uppsats. Att endast tillämpa en 

strukturerad intervju hade resulterat i för smala svar för att kunna besvara denna uppsats 

frågeställning. Alternativet utgör en semistrukturerad intervju som bidrar till bredare och mer 

djupgående svar, samtidigt som frågorna i intervjun är givna för att ge intervjuerna tydligare 
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ramar. Av dessa anledningar är strukturen av intervjuerna i denna uppsats av semistrukturerad 

karaktär. 

De frågor som på förhand konstruerats för att skapa en utgångspunkt och ett ramverk för varje 

intervju återfinns i kapitel 8.2 Bilaga 2. Samtliga intervjuer är strukturerade på liknande sätt 

där intervjuerna i huvudsak innefattat följande ämnen: 

- Introducerande frågor  

- Respondentens bakgrund  

- Kompetensutveckling (Stockfelts tre perspektiv) 

- Kön (Doing Gender) 

- Ålder (Age management) 

 

Inledningsvis presenterades respondentens rättigheter i respektive intervju, detta inkluderade 

formella aspekter som till exempel ljudupptagning och anonymitet. Efter att respondenten 

tagit del av denna information ombads respondenten att beskriva företaget och sin bakgrund 

samt roll på företaget. De frågor som ställdes kring kompetensutveckling, kön och ålder syftar 

till att förstå hur respektive företag arbetar med innebörden av de olika begrepp och teorier 

som tidigare redogjorts i den teoretiska referensramen.  

 

Samtliga tre intervjuer har ägt rum under mars eller april månad år 2019. Samtliga 

respondenter arbetar inom HR-avdelningen på respektive företag. Intervju med 

respondent A tog 35 minuter, respondent B tog 20 minuter och respondent C tog 34 minuter.  

3.3.3 Analys av kvalitativ empiri  

Trost (2010) benämner tre steg som bör beaktas vid arbete med kvalitativ empiri. Till en 

början görs en datainsamling vilket utgör det första av de tre stegen. I denna studie sker det 

via kvalitativa intervjuer som digitalt spelats in och sedan transkriberats. Syftet med att 

transkribera en intervju är att bevara alla personliga intryck och på så vis ge en rättvis bild av 

intervjun i sin helhet (Bryman & Bell, 2017). Trost (2010) menar att nästa steg är analysering 

av data vilket innebär att de anteckningar som gjorts under intervjun läses igenom och på så 

vis skapar vissa tankegångar som kan vara relevanta för det som studien avser att studera. I 

samband med transkriberingen genomfördes analyseringen av data som presenteras i 4. 

Empiri. Slutligen ska det insamlade datamaterialet tolkas. Detta menar Trost (2010) görs med 

hjälp av den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien. Vid kvalitativa studier 

sker analysen genomgående i hela forskningsarbetet och jämförelser sker kontinuerligt mellan 
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empiri och teori (Trost, 2010). En sådan jämförelse sker i denna studie i kapitel 5. Analys. 

Där jämförs insamlad kvalitativ data med framtagen analysmodell som återfinns i det 

teoretiska avsnittet i denna uppsats. 

3.3.4 Trovärdighet av den kvalitativa studien  

Då en kvalitativ studie är föränderlig beroende på vilka respondenter och den kontext som 

föreligger för den specifika studien bör begreppen validitet och reliabilitet kompletteras med 

alternativa metoder (Bryman & Bell, 2017). För att styrka trovärdigheten av denna kvalitativa 

studie nyttjas istället Guba och Lincolns (1994) kriterier för trovärdighet. Dessa fyra 

delkriterier för att bedöma trovärdigheten av en kvalitativ studie är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse och beskrivs utförligt av Bryman 

och Bell (2017). 

 

Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2017) beskriver tillförlitlighet som nödvändigt för att säkerställa att det 

som återberättas i studien representerar respondentens verkliga svar. Detta kan säkerställas 

med hjälp av deltagarvalidering där deltagarna i studien ges möjlighet att bekräfta eller 

korrigera det som har återgivits av intervjun i studien (Bryman & Bell, 2017). I denna studie 

nyttjas deltagarvalidering då respondenterna fick möjlighet att ta del av materialet och 

godkänna detta för att undvika eventuella missförstånd som kan ha skett i samband med 

intervjun och som på så vis kan skapa en vilseledande eller missvisande analys av empirin. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet beskriver hur väl en studies resultat kan tillämpas i en annan studie (Bryman & 

Bell, 2017). Kvalitativa studier syftar till att beskriva ett fenomen eller ämne utifrån den 

kontext och kultur som råder inom ett visst studieområde (Bryman & Bell, 2017). Bryman 

och Bell (2017) menar att det är av stor vikt att återge betydelsefulla detaljer av studieområdet 

samt intervjun i sin helhet för att öka överförbarheten av studien. I denna studie har 

transkriberingen utförts på ett sådant sätt att gester och pauser omformulerats till skrift för att 

försöka återge studiesituationen så naturtroget som möjligt.  

 

Pålitlighet 

Det tillvägagångssätt som ligger till grund för en kvalitativ studie bör redovisas och granskas 

av oberoende parter för att säkerställa pålitligheten i studien (Bryman & Bell, 2017). 
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 Tillvägagångssättet och utformning av denna studie har granskats av handledare och på ett 

fåtal arbetsseminarium bestående av flera studiekollegor.  

 

Konfirmering eller bekräftelse 

Bryman och Bell (2017) påpekar att full objektivitet vid kvalitativa studier är svårt att uppnå. 

Tidigare erfarenheter och en teoretisk utgångspunkt kan påverka studieutföraren eller 

respondentens objektivitet genom att personliga värderingar kan forma studien och resultatet 

av den (Bryman & Bell, 2017). Med förståelse om objektivitet i studieutförandet samt 

avsikten att agera i god tro har studieutförarna strävat efter att undvika personliga värderingar 

i denna studie genom att försöka agera neutralt i förarbetet och i utförandet av studien. 

3.4 Generaliserbarhet/Överförbarhet 

Denscombe (2009) redogör för begreppet generaliserbarhet som syftar till att beskriva i 

vilken utsträckning ett framtaget resultat kan appliceras på andra individer, kategorier och 

situationer än de som deltagit i den specifika studien som utförts. De individer som då inte 

deltagit i undersökningen kan med andra ord dra fördel av studiens resultat (Denscombe, 

2009). Generaliserbarhet kritiserar Bryman och Bell (2017) särskilt vid kvalitativa 

undersökningar då få antal intervjuer med respondenter gör en generalisering till andra 

miljöer begränsad. De få respondenter som deltar i en kvalitativ undersökning kan inte anses 

vara representativa för en hel population då respondenterna svarar utifrån sin egen uppfattning 

av ett visst fenomen (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2009). Då denna studie endast 

baseras på tre företag är generaliserbarheten begränsad vilket gör överförbarhet till ett bättre 

alternativ att tillämpa. Enligt Denscombe (2009) innefattar både överförbarhet och 

generaliserbarhet i vilken omfattning information går att använda i andra fall som är 

jämförbara. Skillnaden mellan dessa två begrepp är; 

 

“Frågan blir: “ I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?”, 

snarare än: “I vilken utsträckning är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall?”” 

- Denscombe, 2009, s. 382 

 

Den kvalitativa del i denna studie skulle kunna inspirera andra liknande organisationer att 

granska sitt eget organisatoriska arbete med kompetensutveckling i relation till jämställdhet, 

och på så vis tillämpa ett eller flera av de tillvägagångssätt som företagen i denna studie 

använder i sitt arbete med dessa områden.  
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3.5 Etiskt ställningstagande 

Denscombe (2009) belyser vikten av deltagares rätt till anonymitet vid vetenskapliga studier 

vilket studieutförare bör förhålla sig till. Respondenternas önskemål måste respekteras vilket 

även krävs för att anta ett etiskt förhållningssätt (Denscombe, 2009). Bryman och Bell (2017, 

s.141) nämner sex principer som bör beaktas för att säkerställa att en studie antar ett etiskt 

förhållningssätt. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar samt att deltagarna inte ska ta 

skada av undersökningen. För att uppfylla informationskravet har företagen samt 

respondenterna i studien informerats om syftet och tillvägagångssättet vid insamling av 

empiri. Samtyckeskravet innebär att respondenterna i studien är medvetna om att medverkan i 

studien är frivillig (Bryman & Bell, 2017). Genom att informera företagen och respondenterna 

om dess frivilliga medverkan har detta krav uppfyllts. För att ta hänsyn till konfidentialitet- 

och anonymitetskravet har personuppgifterna för studien behandlats och bevarats på ett sådant 

sätt att deras konfidentialitet har beaktats. Risken med intervju är att respondenternas svar kan 

innehålla känslig information vilket kan skada en respondent om anonymitet inte respekteras 

vid utförandet av studien och insamlandet av empiri. Bryman och Bell (2017) menar att 

nyttjandekravet innebär att de personuppgifter som samlas in endast nyttjas för studiens syfte. 

Insamlingen av data kring fördelningen mellan ålder och kön har endast nyttjats för studiens 

forskningsändamål som framgår i denna studie. Falska förespeglingar är en princip som 

innebär att det riktiga syftet för forskningsändamålet inte speglar det verkliga ändamålet av 

studien (Bryman & Bell, 2017). För att följa denna princip har studiens syfte förmedlats till 

företag och respondenter för att säkerställa att vilseledning inte sker. 

  

Dessa sex principer appliceras i den kvantitativa metoden av studien likväl som den 

kvalitativa metoden. Vid första kontakt med företagen via mail, telefon eller möte samt vid 

respektive intervju har ett etiskt tillvägagångssätt tillämpats genom att informera 

respondenterna om studiens etiska förhållningssätt. 

3.6 Metodkritik 

Riskerna med intervju som tillvägagångssätt vid en kvalitativ metod enligt Denscombe (2009) 

är att inte kunna säkerställa om respondenten besvarar frågorna sanningsenligt av olika skäl. 

För att reducera risken för icke sanningsenliga svar hos respondenterna erbjöds anonymitet 

vid deltagande i den kvalitativa studien. Ytterligare en risk med intervju som tillvägagångssätt 

vid insamling av empiri är att det finns en direktkontakt mellan respondent och studieutförare. 
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Fördelen med denna direktkontakt är möjligheten att säkerställa att frågor och svar uppfattas 

på rätt sätt (Trost, 2010). Konsekvensen och således nackdelen kan bli att de följdfrågor som 

avviker från de originella intervjufrågorna riskeras att riktas från studieutförarens perspektiv 

vilket kan resultera i vinklade svar från respondenten. Till de kvalitativa intervjuer som 

genomfördes i denna studie formulerades alternativa följdfrågor som skulle kunna användas 

beroende av respondentens svar. Detta kan inte säkerställa att de följdfrågor som inte var 

planerade inte skulle ställas av respondenterna, men gav god förberedelse för att reducera 

risken att ställa riktade frågor till respondenterna. 

 

Kritik riktas mot den kvantitativa forskningen i den mening att dessa studier ofta saknar en 

faktisk bild av det sociala livet då kvantitativ forskning tenderar att undersöka numeriska 

värden (Bryman & Bell, 2017). En kvantitativ forskningsansats uppmärksammar inte sociala 

tolkningar av den kontext som råder, vilket gör att kvantitativ forskning tenderar att bli statisk 

(Denscombe, 2009). Dessa sociala tolkningar tillgodoses i den kvalitativa studien där en 

diskussion kring fördelningen av variablerna kön och ålder kan föras genom respondenternas 

uppfattning av denna fördelning inom den kontext som råder på respektive företag. På så vis 

kan en djupare förståelse av fenomenet påvisas.  
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4. Empiri  

I följande kapitel presenteras det empiriska materialet för denna studie. Samtliga företag och 

respondenter presenteras löpande enligt bokstavsordning av tilldelad alias. Det empiriska 

materialet för respektive företag skildras fristående var för sig följt av en avslutande 

sammanfattning.  

4.1 Företag A 

4.1.1 Kort beskrivning av företag och respondent  

Företag A är ett familjeägt och tillverkande företag inom industrin som grundades i 

Skaraborg. Idag har företaget 400 anställda och den tillverkande verksamheten är geografiskt 

belagd i Skaraborg med flertalet säljkontor världen över. Respondent A har genomgått fyra års 

högskolestudier med inriktning på personalansvar och har varit verksam inom HR-branschen i 

totalt sex år. På företaget har respondenten varit verksam i fyra år och är idag anställd som 

HR-generalist. Tillsammans med HR-chefen på företaget utgör dessa två personer företagets 

HR-enhet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna beskriver respondenten som; administration av 

medarbetarsamtal, arbetsrätt, diskrimineringsarbete, rekrytering och att identifiera 

kompetensbehov i verksamheten. 

4.1.2 Fördelning av män/kvinnor respektive yngre/äldre medarbetare 

 

Diagram 1   Diagram 2  

Företag A består av totalt 398 anställda varav 100 individer är kvinnor (benämnt k) och 298 

individer är män (benämnt m). Av samtliga 398 anställda har 213 personer deltagit i 

utbildning under kalenderåret 2018. Av dessa 213 personer är antalet kvinnor (benämnt k) 56 

stycken och antalet män (benämnt m) 157 stycken. I diagram 1 framgår den procentuella 

andelen anställda män och kvinnor för kalenderåret 2018. I diagram 2 redovisas den 
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procentuella fördelningen av män och kvinnors deltagande i utbildning för kalenderåret 2018. 

Dessa diagram kan ställas i relation till varandra och åskådliggör att de kvinnliga medarbetare 

som får ta del av utbildning i företaget i relation till samtliga kvinnor i företaget utgör en 

skillnad till kvinnors fördel på 1,2%. 

  

 

 

Diagram 3    Diagram 4  

I diagram 3 framgår antalet anställda i respektive åldersgrupper för kalenderåret 2018. I 

diagram 4 redovisas antalet anställda i respektive åldersgrupp som tagit del av utbildningar 

under 2018. Utifrån samtliga 398 anställda utgör de individer över 50 år 28,6 procent. Utifrån 

de 213 personer som har tagit del av utbildning under 2018 utgör de individer över 50 år 24,4 

procent. Dessa procentsatser kan ställas i relation till varandra och åskådliggör att de äldre 

medarbetarna som får ta del av utbildning i företaget i relation till samtliga äldre anställda på 

företaget utgör en skillnad till de yngres fördel på 4,2 procent. 

4.1.3 Kompetensutvecklingsinsatser  

Enligt respondent A innefattar begreppet kompetens insamlandet av den kunskap som krävs 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och även upprätthålla insamlad kompetens så att den 

hålls aktuell. Vidare påpekar respondenten att omvärlden är föränderlig och kompetens inom 

företag behöver anpassas därefter och nämner därför kompetensinsatser som antingen 

tvingande eller konkurrenshöjande. Företag måste förhålla sig till Sveriges lagar vilket kan 

tvinga fram en förnyelse av kompetens om lagar ändras eller tillkommer. Detta kan i sin tur 

resultera i en tvingande kompetenshöjande insats från företagets sida. Enligt respondent A 

erbjuds kompetensutveckling när ett kompetensbehov hos individerna i organisationen 

uppstår och nämner befattning som en avgörande faktor för vilken typ av kompetens som 

behöver utvecklas och när organisationen erbjuder kompetensutveckling till medarbetarna. 



28 
 

Kompetens som inte är relevant för de arbetsuppgifter som medarbetaren ska utföra är inte 

värda att utveckla och upprätthålla. Tillvägagångssättet vid erbjudandet av 

kompetensutveckling i företaget framställs enligt följande: 

 

- En individ uttrycker sin vilja till att utveckla en kunskap till närmsta chef alternativt 

att den närmsta chefen identifierar ett kompetensbehov hos individen som behöver 

utvecklas. 

- Den närmsta chefen rapporterar detta kompetensbehov till ansvarig 

utbildningssamordnare på företagets HR-avdelning. Denna utbildningssamordnare 

meddelar de olika enhetscheferna på företaget att ett kompetensbehov uppstått och 

kontrollerar om det finns ett utvecklingsbehov av samma kunskap i andra enheter för 

att kunna samordna en utbildning som så många medarbetare som möjligt ska kunna 

ta del av samtidigt.   

 

Respondenten uppger även att medarbetarens egen vilja till kompetensutveckling är 

ytterligare en faktor som utgör individers möjlighet till kompetensutveckling på företag A. 

Respondenten upplever att vissa medarbetare inte är intresserad av det formella lärandet och 

uttrycker därför inte sin vilja till att genomföra en utbildning eller liknande 

kompetensutvecklingsinsats. På medarbetarsamtal ges medarbetarna i företaget möjlighet att 

uttrycka sin vilja till att genomgå en utbildning. I det underlag som företaget använder vid 

medarbetarsamtal återfinns ett avsnitt om kompetensutveckling där chef och medarbetare 

diskuterar om intresset, behovet och viljan att utvecklas hos individen finns. Respondenten 

menar således att individens egen vilja till att erhålla ny kunskap är en avgörande faktor för 

individers möjlighet till utveckling på företag A och uttrycker vidare att; 

 

”Kompetensutveckling är både ett chefsansvar och ett medarbetaransvar. Som 

medarbetare är jag lite ansvarig för min egen kompetensutveckling också.” 

4.1.4 Jämställdhetsarbete  

Ålder 

Respondent A ser yngre och äldre medarbetare utifrån tre åldersgrupper där ytterligheterna 

utgör yngre och äldre medarbetare. Respondentens personliga värdering av yngre medarbetare 

är siffran 18-23 år och äldre medarbetare lika med eller mer än 56 år. Resterande medarbetare 

utgör en mellangrupp. 
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Den allmänna fördelningen av antalet anställda äldre och yngre medarbetare i företag A visar 

att yngre medarbetare är något överrepresenterade än äldre medarbetare. Enligt respondenten 

är en orsak till denna fördelning att det är högkonjunktur vilket bidragit till att företaget 

behövt anställa mer personal. Den personal som anställts har till stor del bestått av yngre 

medarbetare på grund av den anställning och befattning som efterfrågats, det vill säga 

visstidsanställningar till monteringen. På grund av att äldre medarbetare generellt inte 

attraheras av dessa anställningar blir följden att fler yngre medarbetare anställts, enligt 

respondenten. Dock belyser respondent A att företaget eftersträvar en icke homogen 

arbetsgrupp som består av både äldre och yngre medarbetare men att det är en utmaning att 

attrahera olika åldersgrupper till vissa befattningar och anställningar. Av de tjänstemän som 

senast anställts i företaget är äldre medarbetare högre representerade än yngre till exempel. 

Respondenten uppger dock att strävan efter en god fördelning av äldre och yngre medarbetare 

inte går före kompetens vid en rekrytering. Om en ung medarbetare är mer kompetent för 

tjänsten än en äldre medarbetare bortprioriteras inte denne på grund av strävan att uppnå en 

god fördelning i företaget. 

 

Enligt respondent A är det självklart att inga individer inte bör diskrimineras eller ges förtur 

på grund av sin ålder eller sitt kön. Av den anledningen finner respondenten det svårt att 

förklara hur företaget arbetar med jämställdhet inom företaget. Det handlar om vilken individ 

som är bäst lämpad till befattningarna och vem som är i behov av kompetensutveckling. 

Respondenten anser att företag A värderar alla medarbetare i organisationen lika högt men 

menar att cheferna inte är särskilt unga. Det beror i respondentens mening på att dessa 

individer kan ha startat i företaget när dem var yngre och har arbetat sig upp i hierarkin för att 

tillslut landa på en chefsposition. Det betyder att företaget har satsat resurser på denne individ 

när den var yngre för att sedan med en högre ålder få en högre befattning. Under den resan för 

en individ som klättrar upp i hierarkin krävs utbildning för att öka kompetensen hos denne 

medarbetare eftersom en chefsposition kräver erfarenhet, vilket en artonåring inte kan besitta 

då den inte hunnit arbeta och skaffat sig arbetslivserfarenhet. 

 

Kön 

Enligt respondent A arbetar företaget med jämställdhet utifrån 

diskrimineringsombudsmannens hemsida. Detta arbete kring diskriminering inkluderar 

löpande dokumentation om identifiering av risker och hinder, redogörelser för åtgärder och 
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uppföljning samt utvärdering av arbetet. Konkret används denna dokumentation vid 

exempelvis rekrytering.  Företag A arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet inom företaget 

tillsammans med representanter från Unionen och IF Metalls fackförbund. Respondenten 

anser att det är för få anställda kvinnor i företaget men menar att problematiken att kunna 

anställa fler kvinnor uppstår då kvinnor inte söker sig till utannonserade jobb från företaget. 

Respondent A menar vidare att detta problem delvis kan bero på hur utformningen av de 

annonserade och lediga positionerna ser ut. Respondenten anser att kvinnor generellt sätt vill 

uppfylla alla de kravspecifikationer en specifik tjänst kräver för att ansöka till tjänsten, medan 

en man ansöker till tjänsten även om han inte uppfyller alla kravspecifikationer. 

  

I företag A kan respondenten se en ojämn fördelning mellan antalet anställda män och kvinnor 

i företaget men en annan typ av fördelning kan återfinnas inom de olika befattningarna. 

Respondenten nämner att de tekniska befattningarna samt de befattningar inom konstruktion 

är mer mansdominerade. I monteringsenheten finns det fler kvinnor än tidigare nämnda 

befattningar. I kontrast till dessa enheter återfinns endast kvinnor inom HR- och 

ekonomienheten. Respondenten påpekar att en homogen grupp inte anses vara lika bra som en 

arbetsgrupp med både kvinnor och män. Av den anledningen vill företag A lyckas med att 

attrahera fler kvinnor till företaget men dem vet inte hur det ska uppnås. 

  

Den fördelning över män och kvinnor som genomgått utbildning i relation till fördelningen 

mellan anställda män och kvinnor i hela företag A, visar att andelen av ett kön som får ta del 

av utbildning är lika den andelen som arbetar inom företaget. Anledningen till denna 

fördelning kan enligt respondenten bero på den andel kvinnor som är anställda i monteringen 

då många av dem får ta del av utbildningar för att säkerställa att alla har samma 

förutsättningar i arbetet. Förutsättningarna för män och kvinnor i företaget har diskuterats i 

samråd med representanter från relaterade fackförbund. Respondent A menar att det inte finns 

några fördelar eller nackdelar med att tillhöra ett visst kön inom företag A men avvisar inte 

tanken att det möjligtvis kan finnas underliggande faktorer som skulle kunna påverka detta. 

 

Sammanfattningsvis diskuteras möjlighet till kompetensutveckling bortsett från kön och ålder. 

Respondent A nämner viljan till att genomgå utbildning som viktig hos en individ och även de 

förutsättningar som skapas beroende på vilken närmaste chef medarbetarna har. I företag A är 

det i vissa utbildningar chefen som skapar förutsättningar till individen att få delta i de 

utbildningar som erbjuds. Kan chefen se utvecklingsmöjligheter hos en individ har denne 
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individ större chans att få sitt kompetensutvecklingsbehov uppfyllt. Respondenten påpekar att 

alla individer inte heller är mottagliga för vissa typer av kompetensutvecklingsinsatser. 

Företaget kan erbjuda utbildning och individen kan genomföra den men det säkerställer inte 

att kompetensen har höjts hos individen.  

4.2 Företag B 

4.2.1 Kort beskrivning av företag och respondent  

Företag B är ett tillverkande industriföretag inom byggbranschen och består av två 

tillverkande fabriker i Sverige. Företaget tillhör en större koncern men denna studie avser 

fabriken i Skaraborg som består av 98 anställda. Respondent B har en bakgrund av studier 

som statsvetare men har arbetat inom HR i ett decennium på varierande arbetsplatser, både 

inom privat och offentlig sektor. Respondenten har arbetat på företag B i tre månader och 

beskriver sina huvudsakliga arbetsuppgifter som; rekrytering, arbete med 

policydokument/rutiner och utbildningsbehov, personalärenden samt att agera chefsstöd. 

4.2.2 Fördelning av män/kvinnor respektive yngre/äldre medarbetare 

  

Diagram 5     Diagram 6  

Företag B består av totalt 98 anställda varav 11 individer är kvinnor (benämnt k) och 87 

individer är män (benämnt m). Av samtliga 98 anställda har 47 personer deltagit i utbildning 

under kalenderåret 2018. Av dessa 47 personer är antalet kvinnor (benämnt k) 5 stycken och 

antalet män (benämnt m) 42 stycken. I diagram 5 framgår den procentuella andelen anställda 

män och kvinnor för kalenderåret 2018. I diagram 6 redovisas den procentuella fördelningen 

av män och kvinnors deltagande i utbildning för kalenderåret 2018. Dessa diagram kan ställas 

i relation till varandra och åskådliggör att de kvinnliga medarbetare som får ta del av 

utbildning i företaget i relation till samtliga kvinnor i företaget utgör en skillnad till mäns 

fördel på 0,6%. 
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Diagram 7    Diagram 8 

I diagram 7 framgår antalet anställda i respektive åldersgrupper för kalenderåret 2018. I 

diagram 8 redovisas antalet anställda i respektive åldersgrupp som tagit del av utbildningar 

under 2018. Utifrån samtliga 98 anställda utgör de individer över 50 år 29,6 procent. Utifrån 

de 47 personer som har tagit del av utbildning under 2018 utgör de individer över 50 år 29,8 

procent. Dessa procentsatser kan ställas i relation till varandra och åskådliggör att de äldre 

medarbetarna som får ta del av utbildning i företaget i relation till samtliga äldre anställda på 

företaget utgör en skillnad till äldres fördel på 0,2 procent. 

4.2.3 Kompetensutvecklingsinsatser  

Respondent B menar att kompetensutveckling kan förklaras utifrån två perspektiv där den ena 

delen består av en utbildningsinsats i form av formell utbildning. Det andra synsättet 

innefattar istället den kunskap som en individ själv utvecklar på arbetsplatsen genom att sätta 

sig in i sitt arbete och område. 

  

Respondent B har endast varit aktiv på företaget under en kort tid vilket bidrar till att 

respondenten anser att det är svårt att ge en förklaring till hur företaget har arbetat med 

kompetensutveckling tidigare. Det finns dock praktiska incitament i form av en 

kompetensmatris som definierar vilken kompetens som behövs för en tjänst och en 

kompetensbok som listar de vanligaste utbildningar som företaget kan erbjuda sina 

medarbetare. Tillvägagångssättet vid erbjudandet av kompetensutveckling i företaget 

framställs enligt följande: 

 

- Vid medarbetarsamtalet mellan anställd och HR beaktas medarbetarens nuvarande 

kompetensnivå där det framgår om viss utbildning är nödvändig för tjänsten. 
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- Vid medarbetarsamtalet har medarbetaren möjligheten att lämna ett önskemål till att 

genomgå en utbildning som återfinns i företagets kompetensbok. 

- Dessa önskemål noteras och därefter gör HR tillsammans med närmsta chef till 

medarbetaren en bedömning om utbildningen bör genomföras. 

  

Respondent B påpekar att medarbetarnas önskemål om utbildning inte alltid följs upp på bästa 

sätt och menar att det påverkas av faktorerna tid och närmsta chefs intresse av utbildningar 

för medarbetaren. Detta kritiserar respondenten och uttrycker; 

 

”Tyvärr så följs det väl inte upp jättebra på den nivån än så länge, och har inte 

gjorts heller. Men det ska det bli lite ändring på så att man får möjlighet att gå 

på den utbildning man behöver!” 

  

I medarbetarenkäter som företag B regelbundet skickar ut framgår det att majoriteten av 

medarbetarna uttrycker sin vilja till att genomgå en utbildning men att gehör för dessa 

önskemål är begränsat. Enligt respondent B kan medarbetare informeras om att en viss 

planerad utbildning inte kommer att genomföras, utan att erhålla en anledning till varför den 

inte genomförs. I medarbetarenkäterna framgår även att medarbetare inte vet hur de ska kunna 

vidareutvecklas på arbetsplatsen och på så sätt avancera i karriären. 

  

Påverkansfaktorer som vilja och tid menar respondent B bidrar till individers lika eller olika 

möjlighet till kompetensutveckling på företaget och menar att organisationen överlag behöver 

bli bättre på att erbjuda de anställda att kompetensutvecklas i form av utbildningar. 

Respondenten anser att tid utgör en produktionskostnad då verksamheten står still vilket 

verksamheten inte behärskar eftersom den är i behov av varje anställds närvaro. Den enda 

lösningen till att kompensera för den tidsförlust som uppstår vid utbildningar är att erbjuda 

medarbetare utbildningar på övertid vilket blir ytterligare en kostnad för företag B. Vidare 

menar respondenten att möjligheten till att utvecklas inom företaget kan vara olika beroende 

på vilken enhet du arbetar inom och vilken enhetschef du därmed har i företaget. Vissa 

enheter med enhetschefer är mer benägna till utbildningar och värdesätter det högre än andra, 

vilket respondent B kritiserar och menar att de behöver arbeta aktivt för att se till att samtliga 

medarbetare erbjuds lika möjlighet utifrån enhet.  
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4.2.4 Jämställdhetsarbete  

Ålder 

En yngre respektive äldre medarbetare definierar respondent B som mindre eller lika med 35 

år respektive lika med eller äldre än 36 år. Vidare menar respondenten att företaget genomgår 

en generationsväxling. I nuläget har företag B en stor andel ålderstigen grupp där många 

individer varit anställda på företaget i många år, vilket även kan förklara den generella 

fördelningen av antalet anställda äldre och yngre medarbetare. Respondent B anser att de 

skulle behöva rekrytera betydligt fler yngre medarbetare för att jämna ut skillnaderna, men 

belyser dock att det är kompetensen som är en avgörande faktor vid en rekrytering. Om 

individen i fråga har kompetensen rekryterar de även in de individer som är 50-55 år gamla. 

Äldre och yngres möjlighet till kompetensutveckling inom företag B beskrivs som lika men 

respondenten anser att äldre medarbetare generellt inte vill genomgå lika många utbildningar 

som yngre medarbetare. Yngre medarbetare har en längre framtid framför sig inom företaget 

och har mycket att lära jämfört med de medarbetare som är 55 år gamla. Vidare förklarar 

respondent B att ytterligare en anledning till att äldre medarbetare inte genomgår lika många 

utbildningar beror på att äldre inte har behovet av att utvecklas då de är nöjda med sina 

befintliga arbetsuppgifter.  

  

Kön 

Respondent B beskriver den generella fördelningen av antalet anställda män och kvinnor på 

företag B som katastrofal och att andelen kvinnor är för liten. Anledningen till denna 

fördelning anser respondenten bero på stereotypiska antagandena om yrket i sig, det vill säga 

att yrket är tungt vilket kan medföra att kvinnor inte attraheras av denna typ av yrke. Dessa 

antaganden om branschen menar respondenten är felaktiga då yrket inte innebär tunga lyft 

utan snarare innefattar maskinellt styrt arbete. Vidare menar respondent B att företag B är 

medvetna om den stora skillnaden av antalet anställda män och kvinnor i företaget och att de 

arbetar aktivt för att nå en mer jämställd fördelning. Detta genom ett förebyggande arbete som 

innebär att attrahera fler kvinnor till företaget genom att rikta sig mot skolor och 

teknikcollege. Vidare är respondenten kritisk till att de insatser som görs för en mer jämställd 

fördelning på företaget kan förbättras ytterligare och att fler insatser kan vidtas för att rikta sig 

ytterligare mot kvinnor och påvisa att företag B inte är ett traditionellt och gammaldags 

industriföretag. 
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4.3 Företag C  

4.3.1 Kort beskrivning av företag och respondent  

Företag C är ett tillverkande industriföretag som är beläget i Skaraborg. Organisationen 

består av 550 anställda och är ett dotterbolag till en större koncern. Respondent C är utbildad 

civilekonom men har varit verksam inom HR-området i flera decennium. Respondenten har 

arbetat som HR-chef i totalt 15 år och har de senaste 3,5 åren varit anställd HR-chef på 

företag C. Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar; rekrytering, identifiera 

rekryterings- och kompetensbehov, förhandlingar med fackliga organisationer samt 

kompetensförsörjning.  

4.3.2 Fördelning av män/kvinnor respektive yngre/äldre medarbetare 

 

 

Diagram 9    Diagram 10 

Företag C består av totalt 502 anställda varav 83 individer är kvinnor (benämnt k) och 419 

individer är män (benämnt m). Av samtliga 502 anställda har 240 personer deltagit i 

utbildning under kalenderåret 2018. Av dessa 240 är antalet kvinnor (benämnt k) 42 stycken 

och antalet män (benämnt m) 198 stycken. I diagram 9 framgår den procentuella andelen 

anställda män och kvinnor för kalenderåret 2018. I diagram 10 redovisas den procentuella 

fördelningen av män och kvinnors deltagande i utbildning för kalenderåret 2018. Dessa 

diagram kan ställas i relation till varandra och åskådliggör att de kvinnliga medarbetare som 

får ta del av utbildning i företaget i relation till samtliga kvinnor i företaget utgör en skillnad 

till kvinnors fördel på 1,0%. 
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Diagram 11    Diagram 12 

I diagram 11 framgår antalet anställda i respektive åldersgrupper för kalenderåret 2018. I 

diagram 12 redovisas antalet anställda i respektive åldersgrupp som tagit del av utbildningar 

under 2018. Utifrån samtliga 502 anställda utgör de individer över 50 år 28 procent. Utifrån 

de 240 personer som har tagit del av utbildning under 2018 utgör de individer över 50 år 32,5 

procent. Dessa procentsatser kan sättas i relation till varandra och åskådliggör att de äldre 

medarbetarna som får ta del av utbildning i företaget i relation till samtliga äldre anställda på 

företaget utgör en skillnad till de äldres fördel på 4,5 procent. Utifrån diagram 12 synliggörs 

att den åldersgrupp som är högst representerad i deltagande i utbildning är de anställda 

tillhörande åldersgrupp 50-59 år. 

4.3.3 Kompetensutvecklingsinsatser  

Respondent C anser att de mänskliga resurserna är den resurs som möjliggör om en 

organisation kan bli framgångsrik och att HR-enheter har en viktig roll i att utveckla 

människor då det kan påverka verksamheten positivt. Kompetensutveckling definierar 

respondenten som alla de insatser som behövs för att samtliga medarbetare ständigt ska ha 

den kompetens som gör att de är anställningsbara. Om företag C skulle behöva reducera en 

avdelning ska samtliga personer inom den avdelningen och vara omplaceringsbara till en 

annan avdelning, vilket kräver god kunskap och förståelse för andra områden i företaget. 

Strävan efter denna anställningsbarhet kräver på så vis utbildningar för att medarbetarna ska 

ha en god kompetens inom flertalet områden i företag C.  

 

Respondenten skiljer på tjänstemän och produktion på frågan när och varför individerna 

erbjuds kompetensutveckling och menar på att tjänstemännen har en tydlig utbildningsplan 

som följs upp via medarbetarsamtal där individerna kan uttrycka sitt behov av att genomföra 

en utbildning kopplat till dennes arbetsuppgifter. För de anställda i produktionen utgår företag 
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C från en kompetensmatris som visar vad som krävs för arbetsuppgifterna i varje avdelning. 

Utifrån denna matris gör utbildningssamordnare på HR-enheten tillsammans med närmsta 

chef i produktionen en GAP-analys för att identifiera de kompetensbehov som finns i 

organisationens produktion. Utifrån denna analys samordnas både interna och externa 

utbildningar som de anställda får möjlighet till att genomgå. Respondent C menar även att 

kompetens värderas högt i organisationen då löneutvecklingen är baserad på ny kompetens 

som medarbetarna utvecklar. Detta framgår när en individ utvecklar och förnyar sin 

kompetens vilket följs upp genom utvärderingar och prov. Respondenten kritiserar dock 

denna metod och menar att den eventuellt ska bytas ut eftersom metoden tenderar att mäta och 

ge betalt för all den kompetens som en individ erhåller, inte ge betalt för den kompetens som 

en individ nyttjar i arbetet.  

 

Respondent C upplever att majoriteten av de anställda uttrycker sin vilja till att genomgå 

kompetensutveckling och att intresset för att utvecklas hos medarbetarna är högt. Vissa 

anställda är inte intresserade av arbetsrotation då de gärna arbetar med ”sin” maskin, vilket 

medför att det inte uppstår ett behov av att genomgå utbildningar då arbetsuppgifterna inte 

kräver ny kompetens. Intresset av att genomgå utbildningar är betydligt högre i ledar- och 

chefspositioner där deltagandet nästintill är 100 procent enligt respondenten. Om 

medarbetarna vill genomgå en kompetensutvecklingsinsats har de möjlighet att uttrycka 

denna vilja vid medarbetarsamtal och medarbetarenkäter. Utifrån medarbetarenkäter kan HR-

avdelningen urskilja om det finns en avdelning där en viss kompetens önskas erhållas. 

Samtliga medarbetare genomgår medarbetarsamtal där behovet och intresset av 

kompetensutveckling diskuteras. Respondent C upplever även att företaget i hög grad kan 

erbjuda de utbildningar som medarbetarna efterfrågar. Företag C har många medarbetare som 

arbetat länge inom företaget och besitter mycket kunskap. Av den anledningen genomförs 

flertalet interna utbildningar inom produktion. Företaget arbetar även tillsammans med ett 

annat större industriföretags kompetenscenter där flertalet externa utbildningar sker. Vidare 

beskrivs att företag C lägger offensiva budgetar och avsätter en hög budget för just 

kompetensutvecklingsinsatser och att de varje år har ett överskott kvar på denna post. 

Anledningen till detta överskott anser respondenten bero på att de inte kan avvara personal till 

att genomgå planerade utbildningar på grund av hög produktion.  

 

Påverkansfaktorer som respondent C anser bidra till individers möjlighet till 

kompetensutveckling är faktorerna vilja, motivation och organisatoriskt ansvar. Individerna 
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måste själva ha viljan och motivationen att utvecklas i sitt arbete. På så vis påverkas 

kompetensutvecklingsmöjligheter av individers personligheter. Vidare menar respondenten att 

organisationen har ett stort ansvar att erbjuda kompetensutveckling och även förmedla 

möjligheten att avancera inom organisationen.  

4.3.4 Jämställdhetsarbete  

Ålder 

Respondent C uppger att medelåldern i företaget är 41,6 år och att det är svårt att definiera en 

äldre respektive yngre medarbetare. Slutligen definieras yngre medarbetare som under 30 år. 

Den generella fördelningen av antalet anställda yngre och äldre medarbetare i företag C kan 

ses i en normalfördelningskurva enligt respondenten. En mix av samtliga åldrar och en bra 

åldersstruktur är något som företaget strävar efter. HR-chefen har tillgång till ett system som 

visar den generella fördelningen av individers kön och olika åldrar vilket gör att de ständigt är 

medvetna om den rådande ålders- och könsfördelningen i organisationen. Respondent C 

uppger att ungefär 60 procent av antalet anställda utgörs av personer över 40 år. Företag C 

har för avsikt att bevaka olika åldrars behov ytterligare för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Fördelningen av individers deltagande i utbildning anser respondenten bero på två orsaker. 

Den yngsta åldersgruppen har ett högt deltagande i utbildning och respondenten menar att 

detta kan bero på att nyanställda i företaget oftast är yngre där fler introduktionsutbildningar 

finns att tillgå. Respondenten påpekar även att företag C genomgår en process där de befinner 

sig i en övergång från att vara en produktionsenhet till att bli ett fristående företag med 

tillhörande funktioner lokalt i företaget. På grund av detta har flertalet utbildningar fokuserat 

på exempelvis affärsmannaskap, ekonomi och resultatuppföljning. I denna process har fler 

tjänster tillsats genom internrekrytering där urvalet baserats på äldre medarbetare i företaget. 

 

Kön 

Som HR-chef på företaget uttrycker respondent C ett stort missnöje över den generella 

fördelningen av antalet anställda män och kvinnor på företaget och beskriver fördelningen 

som sämre än de flesta andra företag. På grund av denna fördelning har ledningen för avsikt 

att arbeta aktivt med att höja andelen kvinnor i företag C. Respondenten menar att kvinnor 

inte längre skulle utgöra en minoritet om andelen uppgick till över 30 procent. I detta arbete 

har företag C varit i kontakt med en “mångfaldschampion” från ett annat företag där andelen 

kvinnor höjdes från 19,8 procent till 32,8 procent på endast 4,5 år Denne individ arbetar 

tillsammans med rekryteringsföretag för att anställa en viss procent kvinnor som ska matchas 
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in i företaget. Detta sker inte via kvotering utan genom att öka urvalsgruppen till utlysta 

tjänster där det alltid ska finnas en jämn fördelning mellan män och kvinnor att välja mellan. 

HR-chefen i företag C har även bildat en mångfaldsgrupp bestående av endast kvinnor för att 

starta ett kvinnonätverk som avser att driva frågan om jämställdhet i företaget. Vidare 

beskriver respondent C att företaget har för avsikt att starta ytterligare nätverk som förhåller 

sig till genus, ålder, olika nationaliteter och kulturer. Detta för att värna om sina anställda och 

på så vis få de att utvecklas och stanna kvar i organisationen. Fördelning av kön hos de 

medarbetare som tagit del av kompetensutveckling kan förklaras genom arbetet med 

mångfald som genomsyrar organisationen. Enligt respondenten drivs detta arbete för att 

gynna kvinnorna i det praktiska arbetet med likvärdiga löner och utbildningar. Slutligen 

belyses att jämställdhet och kompetensutveckling är områden som respondent C brinner för 

att driva i organisationen då de kommer att spela en stor roll i framtiden. Enligt respondenten 

har organisationen mycket att lära kring dessa områden trots sina insatser och incitament. 

4.4 Sammanfattning av empiri 

 

Tabell 1    Tabell 2 

Föreliggande tabeller är framtagna för att bidra till en överskådlighet av skillnader från den 

kvantitativa studien. Det framgår att kvinnliga medarbetare var högre representerade vid 

deltagande i utbildning under kalender året 2018 i företag A med 1,2% och i företag C med 

1,0%. I företag B var män högre representerade vid deltagande i utbildning med 0,6%. Det 

framgår att äldre medarbetare var högre representerade vid deltagande i utbildning under 

kalenderåret 2018 i företag B med 0,2% och i företag C med 4,5%. I företag A var yngre 

medarbetare högre representerade vid deltagande i utbildning med 4,2%. Dessa procentuella 

skillnader är framtagna från deltagande vid utbildning i relation till samtliga yngre och äldre 

respektive kvinnliga och manliga medarbetare i hela företaget. 
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Medarbetarnas kunskap värderas högt i företagen men olika kunskaper värdesätts olika högt. 

Medarbetare har högre och lägre grad av vilja till att delta i kompetensutveckling. Vissa 

medarbetare är bekväma med sina befintliga arbetsuppgifter och har därför en låg vilja av att 

delta i exempelvis arbetsrotation vilket kan medföra kompetensutvecklingsinsatser. Andra 

medarbetare vill utvecklas och uttrycker sin vilja till detta men får inte gehör för sina 

önskemål då företaget inte kan erbjuda utbildning. Tid är här en viktig faktor som påverkar 

kompetensutvecklingsmöjligheterna för medarbetare. Företagen har inte råd att förlora tid från 

produktionen till utbildning. I vissa fall är det tvärt om då pengarna till 

kompetensutvecklingsinsatser finns men resursen tid inte går att spara in vid produktionen för 

att istället lägga denna resurs på utbildning.  

Samtliga företag strävar efter god jämställdhet och detta uttrycks på flera olika sätt i 

företagen. Gemensamt anses dock att kön respektive ålder inte ska vara faktorer som ska 

påverka en medarbetares kompetensutvecklingsmöjligheter. 
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5. Analys  

I detta kapitel presenteras en analys av den insamlade empirin. Inledningsvis presenteras en 

analys av den kvantitativa studien följt av en analys av den kvalitativa studien som innefattar 

kompetensutveckling i relation till Stockfelts tre perspektiv; kunskap, tillfälle och vilja följt av 

en analys av organisationernas jämställdhetsarbete utifrån doing gender och age 

management. Ytterligare redogörs en analys för sambanden mellan dessa teorier som mynnar 

ut i påverkansfaktorer till individers möjlighet till kompetensutveckling, utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. Slutligen redogörs en sammanfattning av analysen. 

5.1 Fördelning av kön och ålder 

Ålder 

Enligt tidigare studier har ett samband mellan äldre medarbetare och minskad tillgång till 

kompetensutveckling inom organisationer påvisats (Rhebergen & Wognum; 2015, Andersson 

& Öberg, 2012). Enligt studiens kvantitativa del kan en mindre skillnad mellan äldre och 

yngre medarbetares deltagande i utbildning i företag A redovisas. Denna fördelning visar att 

äldre medarbetare som har tagit del av utbildning är 4,2 procentenheter lägre i relation till 

totalt antal äldre medarbetare i företaget. I företag B är äldre medarbetares deltagande i 

utbildningar 0,2 procentenheter högre jämfört med yngre medarbetare vilket inte stödjer 

Rhebergen och Wognums (2015) studie och Zienatras (2009) yttrande om att äldre anställda i 

lägre utsträckning erbjuds möjlighet att utveckla sin kompetens på en arbetsplats. Den 

åldersgrupp som var högst representerad vid deltagandet av utbildningar i företag C var 

medarbetare över 50 år. Fördelningen redogjorde för en procentuell skillnad mellan yngre och 

äldre medarbetares deltagande i utbildning bestående av 4,5 procent.  

 

Kön 

I flertalet studier och undersökningar framgår det att kvinnor får stå tillbaka vid 

kompetensutveckling (Thomas, Bierma & Landau, 2004; Ismail & Ibrahim, 2008; Novus, 

2017). I respektive företag är andelen män och kvinnor som tagit del av utbildning under 2018 

i jämförelse till andelen anställda män och kvinnor i respektive företag relativt lika. 

Fördelningen i företag A och C kan urskiljas till kvinnors fördel med cirka 1 procent. I företag 

B uppgick den procentuella fördelningen till mäns fördel med 0,6 procentenheter. Utifrån de 

tre företag som deltagit i denna studie finns ingen indikation på att män har större möjlighet 

till kompetensutveckling än kvinnor i företagen vilket motsäger tidigare studier och teori. 
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5.2 Begreppet kompetensutveckling 

Samtliga respondenter har definierat kompetensutvecklingsbegreppet och menar att det 

innefattar alla de insatser som kan höja en individs kompetens. Genomgående belyser 

respondenterna vikten av att identifiera organisatoriska kompetensbehov och beskriver därför 

kompetensutveckling som något som gynnar organisationen. Dessa förklaringar av 

kompetensutvecklingsbegreppet är i enlighet med Ellström och Nilssons (1997) definition där 

kompetensutveckling består av samtliga insatser som organisationer vidtar för att höja 

medarbetares kompetens. Genom att investera i dessa insatser kan organisationen täcka dess 

kompetensbehov (Antilla, 1999). Respondent A menar att kompetensutveckling inte enbart 

innefattar insamlandet av ny kompetens. Den insamlade kunskap som erhållits behöver 

upprätthållas för att hålla kompetensen aktuell vilket bekräftas av Ellström och Nilsson (1997) 

som menar att kompetensutveckling är ett strategiskt åliggande för att hålla kunskap aktuell 

inom en organisation.  

 

Respektive respondent nämner både formell och informell utbildning som viktiga 

organisatoriska verktyg som ligger till grund för de kompetenshöjande insatserna som vidtas. 

Enligt Nilsson et al. (2011) utgör utbildning en stor del av alla kompetensutvecklingsinsatser 

som organisationer kan vidta och menar att en utbildning avser en planerad process med syftet 

att förstärka kompetens. Respondent B menar att kompetensutveckling består av två delar där 

en utgörs av planerade utbildningar och den andra av individers egen motivation till att lära 

och sätta sig in i sitt arbete, vilka båda delar kan kopplas till Ellströms (1996) beskrivning av 

kompetensutveckling. Ellström (1996) beskriver kompetensutveckling som formell eller 

informell utbildning, där formell utbildning avser en planerad aktivitet som till exempel en 

arbetsrotation och informell utbildning som till exempel individers eget deltagande i projekt.  

 

Respondent C menar att kompetensutveckling är en viktig organisatorisk investering i de 

mänskliga resurserna då det inte är maskinerna som skapar organisationen, det är istället 

individerna. Detta kan tydligt kopplas till Lindelöws (2016) påstående om att medarbetarna 

är, och bör ses som en organisations viktigaste resurs.  
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5.3 Stockfelts tre kompetensperspektiv 

Stockfelt (1988) menar att kunskap, tillfälle samt vilja är tre perspektiv som är starkt 

sammankopplade och utgör tillsammans förutsättningar till att kompetens skapas. Samtliga 

respondenter har fört en diskussion kring varför och när kompetensutveckling erbjuds i 

organisationerna vilket kan urskiljas i Stockfelts perspektiv kunskap och tillfälle. Vidare har 

samtliga respondenter nämnt perspektivet vilja i respondenternas redogörelser för 

individers kompetensutvecklingsmöjligheter i respektive företag. 

5.3.1 Kunskap 

För att besitta kompetens inom ett område måste individen tillgodose kunskap inom relevant 

område (Stockfelt, 1988). Respektive respondent för en diskussion om varför 

kompetensutveckling erbjuds och det framgår att kompetensutvecklingsinsatser är kopplade 

till de arbetsuppgifter som ska utföras och vilka kunskaper som krävs för den befattning som 

en medarbetare har. De kunskaper som krävs för en viss befattning med tillhörande 

arbetsuppgifter kan kopplas till begreppet kvalifikation (Holmer & Karlsson, 1991). I företag 

A värderas insamlad kunskap som inte är relevant för de arbetsuppgifter som medarbetaren 

ska utföra lägre, än kunskap som nyttjas för den dagliga verksamheten. De kunskaper som 

inte anses vara en kvalifikation förkastas i företag A. Till skillnad från företag A ska 

medarbetarna i företag C besitta tillräckligt med kompetens för att vara anställningsbara till 

flera områden vilket innebär en lägre koppling till en medarbetares specifika arbetsuppgifter. 

Respondent C menar således till skillnad från respondent A, att det finns ett organisatoriskt 

värde i att ha medarbetare med en hög kunskapsnivå inom flera områden än medarbetare som 

endast innehar kunskap kopplat till kvalifikationer för en specifik tjänst. Lönesystemet i 

företag C är även baserat på vilken ny kompetens som medarbetarna erhåller vilket tydliggör 

företagets värdering av kunskap. I företag B identifieras kompetensbehov utifrån den 

kompetensmatris som utformats för en specifik tjänst. Vid synliggörandet av kompetensbehov 

erbjuds utbildning därefter. På ett liknande sätt identifieras kompetensbehov i företag A där en 

kompetensmatris som är upprättad för varje medarbetare redogör för vilka kompetenser en 

medarbetare besitter och vilken kompetens som saknas. Utifrån denna matris utformas en 

årlig plan med uppföljning så att rätt kompetens tillgodoses för varje individ utifrån de 

kvalifikationer som krävs för dess befattning. I företag A och B finns en likartad uppfattning 

om att utbildning bör sammankopplas med begreppet kvalifikation. Således erbjuds 

kompetensutveckling till medarbetare i dessa organisationer för att göra de kvalificerade för 

sin tjänst.  
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5.3.2 Tillfälle 

För att finna nytta i den kunskap som ska erhållas krävs tillfälle att nyttja erhållen kunskap 

och sätta den i bruk (Stockfelt, 1988). Enligt Ellström (1992) skapas kompetens av individer i 

organisationer och genom det arbete som ska utföras. Enligt Stockfelts tre 

kompetensperspektiv är en del av kompetens tillfälle, det vill säga när kunskap brukas i 

organisationen och med andra ord det arbete som utförs (Stockfelt, 1988). Tillfälle i samtliga 

företag som studien baseras på definieras av de situationer där kunskap nyttjas av en individ i 

utförandet av sitt arbete. I företag A erbjuds kompetensutveckling när ett kompetensbehov 

uppstår vilket identifieras under medarbetarsamtal där medarbetare och chef studerar 

kompetensmatrisen och identifierar vilken kompetens medarbetaren bör besitta. Om viss 

kunskap saknas för att en medarbetare ska vara kvalificerad för sin tjänst måste 

kompetensutveckling ske för att täcka kompetensbehovet i organisationen. Redan vid 

identifiering av ett eller flera kompetensbehov har ett tillfälle att sätta dessa kunskaper i bruk 

identifierats. Företag B har en liknande process vid nyttjandet av sin kompetensmatris. I 

kontrast till dessa två företag har företag C två olika tillvägagångssätt för att identifiera vilken 

kunskap som krävs av sina medarbetare, och således identifierat tillfälle då kunskap kan sättas 

i bruk. Det första tillvägagångssättet som är snarlikt identifiering av kompetensbehov i 

företag A och B gäller för tjänstemän i företag C. Med hjälp av en kompetensmatris 

identifieras kunskaper som krävs för organisationens tjänstemän. Vid medarbetarsamtal 

diskuteras denna matris och eventuell kunskap som måste erhållas eller förnyas identifieras. 

Det andra tillvägagångssättet för att identifiera tillfälle avser de övriga medarbetarna där 

kompetensbehov identifieras via en GAP-analys. I denna analys framgår kompetensbehov i 

mindre arbetsgrupper snarare än hos varje enskild individ. Denna bredare identifiering av 

kunskapsbehov utgör tillfälle då deras kunskap avses att nyttjas. Den kunskap som krävs för 

att täcka kompetensbehovet erhålls genom intern eller extern utbildning där kunskapen 

tillförs. Kunskap och tillfälle är två delar som krävs för att skapa kompetens enligt Stockfelt 

(1988). Det framgår att dessa två perspektiv är sammankopplade eftersom tillfället utgör 

vilken typ av kunskap som krävs och utan kunskap kan tillfället inte tillgodoses (Stockfelt, 

1988). 

5.3.3 Vilja 

Den kunskap som ska erhållas bör vara meningsfull eller motiverande att erhålla ur individens 

perspektiv för att kompetens ska kunna skapas (Stockfelt, 1988). Samtliga respondenter anser 

att medarbetarna i hög grad uttrycker sin vilja att genomgå utbildningar och erhålla ny 
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kunskap. Det första steget i organisationens erbjudande av kompetensutveckling är att 

medarbetaren själv uttrycker sin vilja att genomgå en utbildning enligt respondent A, vilket 

sker via medarbetarsamtal eller då närmsta chef identifierar ett kompetensbehov hos individen 

som behöver utvecklas. Respondent A anser att individers möjlighet till utveckling således 

styrs av individernas egen vilja att erhålla ny kunskap och att det delvis är ett 

medarbetaransvar att tillgodose sin kompetensutveckling. Att inte alla individer erbjuds 

kompetensutveckling i företag A beror enligt respondenten på att majoriteten av dessa 

medarbetare inte är intresserade av den typ av utbildning som Ellström (1996) benämner som 

formellt lärande. Liksom företag A, kan medarbetarna i företag B uttrycka önskemål om 

utbildning vid medarbetarsamtal där en avvägning för om utbildningen är relevant för 

befattningen görs i samråd mellan chef och medarbetare. Enligt respondent B är majoriteten 

av medarbetarna missnöjda med sin arbetssituation då de uttryckt sin vilja att genomgå 

utbildning men inte fått gehör för dessa önskemål. Utan utbildningar vet inte medarbetarna 

hur de ska att utveckla och erhålla ny kompetens på arbetsplatsen som Stockfelt (1988) menar 

är en förutsättning för att kompetens ska skapas. Respektive respondent från företag A och B 

är i enlighet med Stockfelts syn på att vilja är en avgörande faktor för att en medarbetare ska 

erhålla kompetens (1988).  

 

Enligt respondent B finns det ett samband mellan medarbetares vilja och ålder. Äldre 

medarbetarna har inte ett intresse av att genomgå utbildningar och uttrycker således ingen 

vilja till att erhålla ny kunskap på arbetsplatsen. Respondent C beskriver ett annat samband 

mellan vilja och befattning. Detta samband synliggörs då vissa medarbetare är nöjda med sina 

arbetsuppgifter och inte har ett intresse av en arbetsrotation och på så vis möjligheten att 

erhålla ny kunskap. Arbetsrotation är enligt Ellström (1996) en form av formell utbildning 

som medarbetare i företag C således inte uttrycker sin vilja till att ta del av. 

5.4 Age management 

Företag A strävar efter att uppnå en god generell fördelning i antalet anställda yngre och äldre 

medarbetare i företaget men menar att kompetens alltid går före ålder vid en anställning vilket 

är i enlighet med Vallerius och Uggelbergs (2007) värdering av kompetens. Medarbetares 

kompetens, oavsett ålder, bör värderas högt i organisationer i syfte att få organisationen att 

prestera maximalt (Vallerius & Uggelberg, 2007). Även om respondent A anser att alla 

individers kompetens värderas lika högt uppgavs att det finns ett samband mellan individers 

befattning och ålder vid tillgång till kompetensutveckling. Chefer i företag A innehar 
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generellt en högre ålder då chefspositioner kräver längre arbetslivserfarenhet vilket saknas hos 

yngre individer. Om individerna i fråga anställts i ung ålder har företag A satsat fler resurser i 

form av utbildning i syfte att tillgodose den kompetens som en chefsposition kräver. Företag 

C angav ett identiskt samband mellan individers befattning och ålder. Anledningen till att 

äldre medarbetare var högre representerade i deltagandet av utbildning 2018 beror enligt 

respondent C på att företaget genomgått en organisatorisk transformation. Majoriteten av 

föregående års utbildningar har varit strategiska vilket majoriteten av chefer tagit del av. 

Dessa chefer är till stor del äldre medarbetare. I företag B värderas yngre och äldre 

medarbetare lika högt och deras möjlighet till kompetensutveckling är lika enligt 

respondenten. Respondenten angav ett upplevt samband mellan äldre medarbetare och en 

lägre vilja att utvecklas. De yngre medarbetarna har en längre framtid framför sig i företaget 

vilket gör att de har viljan och intresset att upprätthålla och erhålla ny kompetens, medan 

äldre medarbetare är nöjda med sin tillvaro. Uttalandet från respondent B kan liknas vid 

Zientara (2009) som belyser ett samband mellan yngre individer och större tillgång till 

kompetensutveckling då yngre medarbetare är mer drivna, motiverade och villiga att göra 

karriär. Enligt Vallerius och Uggelberg (2007) finns åldersbarriärer i organisationer som 

skapats på grund av myter kring sambandet mellan ålder och kompetens. En av dessa myter är 

att äldre individer inte har intresset att utvecklas i organisationer (Vallerius & Uggelberg, 

2007). I företag B utgör den äldre arbetsstyrkan nästintill 30 procent av antalet anställda. 

Bland de individer som genomgått utbildning utgör den äldre arbetsstyrkan motsvarande 30 

procent vilket innebär att sambandet mellan äldre medarbetare och deras låga intresse för att 

utvecklas kan ifrågasättas. I företag C är den åldersgrupp som är högst representerad vid 

deltagandet i utbildningar medarbetare över 50 år vilket är i enlighet med Vallerius och 

Uggelbergs (2007) påstående om att det endast är en myt att äldre individer inte har intresset 

att utvecklas. 

 

Rhebergen och Wognum (2015) menar att organisationer bör arbeta aktivt med policys kring 

åldersmedvetenhet och kompetensutveckling för att hålla medarbetare friska och produktiva i 

ett längre perspektiv. Genom att göra detta kan organisationer tillämpa samma villkor för alla 

anställda oavsett ålder eller karriärstadier. Vidare menar Vallerius och Uggelberg (2007) att 

organisationers arbete med age management aldrig kan bli fullständigt. Organisationer som 

inte applicerat innebörden av begreppet bör påbörja arbetet med age management och de 

organisationer som applicerat begreppet bör istället fortsätta att fördjupa detta arbete 

ytterligare (Vallerius & Uggelberg, 2007). I företag A återfinns dock inga policys kring en 
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individs ålder och respondenten kunde inte heller ange en anledning till vad fördelningen i 

äldre och yngres deltagande i utbildningar berodde på. Företag B utgick inte heller från 

policys kring åldersmedvetenhet och kunde liksom företag A inte uppge en anledning till 

fördelningen av individernas deltagande av utbildning i företaget. I företag C tillämpas ett 

elektroniskt system som HR-enheten har tillgång till i den dagliga verksamheten där den 

generella fördelningen av antalet anställda med dess olika åldersgrupper visas. På så vis 

framgår ständigt en uppdaterad bild av den rådande åldersfördelningen i företaget vilket 

skapar en åldersmedvetenhet i organisationen. Företag C kommer även att tillsätta ett nätverk 

i syfte att organisatoriskt förhålla sig till ålder, kön och kultur för att tillgodose individers 

olika behov. Syftet men att tillsätta detta nätverk kan liknas vid Vallerius och Uggelberg 

(2007) som menar att företag behöver anpassa sig och organisera verksamheten efter 

individers olika behov, färdigheter och kvalifikationer. Dessa individer har olika behov 

beroende av dess ålder, vilket gör att organisationer ständigt behöver identifiera och bemöta 

individers behov som kan ändras i takt med att åldern stiger (Vallerius & Uggelberg, 2007). 

5.5 Doing gender 

Enligt svensk lag är det inte skäligt att diskriminera en individ på grund av ett flertal faktorer, 

varav en faktor är kön (Diskrimineringslagen, 2008:5679). Samtliga respondenter påpekar att 

diskriminering av män och kvinnor på arbetsplatsen inte är tillåtet enligt lag vilket företagen 

behöver förhålla sig till. Andersson och Sjöberg Forsberg (2018) anser att organisationer bör 

upprätta policydokument och planer för att säkerställa att män och kvinnor ges lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet, men att det uppstår brister vid verkställandet av detta 

jämställdhetsarbete i praktiken. I företag C är avsikten att höja andelen kvinnor i företaget 

vilket kommer att kunna realiseras genom guidning från en “mångfalldschampion”. 

Tillsammans med denna individ avser respondent C att samordna en kvinnodag och att sedan 

utforma ett kvinnonätverk för att diskutera hur arbetsplatsen kan locka fler kvinnor till att 

stanna inom företaget. Detta utgör en konkret plan med ett tillvägagångssätt med praktiska 

bevis på att det är möjligt att öka andelen anställda kvinnor i företaget.  

 

Den jämna fördelningen i antalet utbildningsdeltagande män och kvinnor i företag C anser 

respondenten kan bero på att företaget har tydliga mål för mångfald, där genusperspektivet är 

en del av deras arbete med likvärdig hantering av exempelvis löner och utbildningar. Dessa 

aktiviteter drivs ofta till kvinnors fördel. Ismail och Ibrahim (2008) påpekar att 

samhällsrelaterade och organisationsrelaterade hinder är det som förhindrar kvinnors 
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utveckling på arbetsplatser. Kvinnor har svårt att ta plats och bli hörda i organisationer 

eftersom organisationskulturen ofta är mansdominerad, det är männen som sätter värderingar 

och normer inom organisationer (Ismail & Ibrahim, 2008). Respondent C är skeptisk till att 

påbörja jämställdhetsarbetet med en mångfaldsgrupp bestående av endast kvinnor. Vidare 

belystes dock vikten av att arbetet måste påbörjas på något vis och att kvinnor behöver gå 

samman för att börja bygga upp en miljö där de kan känna sig välkomna. Lykke (2009) 

påpekar att alla enskilda individer skapar manliga och kvinnliga fördomar i sina interaktioner 

tillsammans. En vidare diskussion kan således föras kring de fördelar respektive nackdelar 

som finns i att endast rikta sig till kvinnor vid jämställdhetsfrågor med hänsyn till det faktum 

att de utgör en minoritet i företaget.  

  

Företag A arbetar praktiskt med jämställdhet i form av en “diskrimineringsgrupp” bestående 

av representanter från företag A och representanter från två fackförbund. Denna grupp avser 

att arbeta med jämställdhetsfrågor genom att diskutera hur fler kvinnor kan attraheras till 

industribranschen och därmed företag A. Företag B arbetar mot skolor för att i ett tidigt skede 

nå kvinnliga ungdomar som studerar ämnen relaterade till industribranschen. Respondent B 

menar dock att dessa insatser för att attrahera fler kvinnor till organisationen kan förbättras 

ytterligare. 

  

Dessa tre företag skiljer sig inte från majoriteten av övriga industriföretag i Sverige vid antalet 

anställda män och kvinnor. Det är ett faktum att branschen är mansdominerad (SCB, 2018). 

Respondent A menar att denna fördelning delvis uppstår då kvinnor inte söker sig till 

utannonserade tjänster. Det finns alltså inte lika många kvinnor som män att välja mellan i 

urvalsprocessen. Företag C består av en mindre andel anställda kvinnor i jämförelse med 

företag A och B, vilket respondent C avser att arbeta aktivt med för att höja andelen anställda 

kvinnor. Lösningen till detta enligt respondent C är att öka antalet kvinnor till urvalet för de 

tjänster som ska tillsättas vilket även är det problem som respondent A belyser. Respondent B 

förklarar att en av anledningarna till fördelningen mellan antalet anställda kvinnor och män i 

företaget kan bero på det faktum att kvinnor inte söker sig till företag B eftersom kvinnor kan 

ha förutfattade meningar om vad arbetet innebär. Respondenten menar att kvinnor är av 

uppfattningen att arbetet går ut på tungt manuellt arbete men menar att det är en föråldrad tro 

och att majoriteten av arbetet är automatiserat. Respondent A påpekar att flertalet kvinnor inte 

attraheras av utannonserade tjänster då kvinnor föredrar att vara kvalificerade till alla 

kompetenser som företaget efterfrågar. Män har högre tilltro till sig själva vilket respondent A 
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anser kan bidra till att fler män vågar söka till tjänster även om de inte är fullt kvalificerade. 

Dessa antaganden som respondenterna har är det som West och Zimmerman (1987) menar 

utgör doing gender. Respondenterna ser fördelningen mellan män och kvinnor i sitt företag 

utifrån deras biologiska kön men applicerar antaganden kring anledningen till denna 

fördelning med utgångspunkt i genus, vad som anses vara manligt och kvinnligt (Wahl, 

2003). 

5.6 Påverkansfaktorer till kompetensutvecklingsmöjligheter  

Samtliga respondenter angav flera påverkansfaktorer till individers 

kompetensutvecklingsmöjligheter inom respektive företag. Den gemensamma 

påverkansfaktorn som samtliga respondenter benämnde var viljan hos en individ att erhålla 

kunskap. Ett relaterat begrepp till faktorn vilja är enligt respondent C motivation. En individ 

som är motiverad till att erhålla ny kompetens på en arbetsplats besitter enligt respondenten 

en vilja till utveckling. Stockfelt (1988) beskriver att en individ måste uppleva insamlandet av 

en viss kunskap som motiverande för att kunna erhålla kompetens. 

 

Gemensamt för företag A, B och C var faktorn organisatoriskt ansvar i olika former som 

beskrevs som avgörande för individers kompetensutvecklingsmöjligheter i sina företag. 

Respondent A benämnde att kompetensutvecklingsmöjligheterna påverkades av hur 

arbetsgivaren gav utrymme och möjlighet till utveckling men att det även var ett 

arbetstagaransvar, det vill säga vilja och motivation till att genomgå utbildning. Företag C 

belyste betydelsen av det organisatoriska ansvaret i att förmedla till sina medarbetare deras 

möjlighet att avancera inom organisationen. Avancemang för en individ inom företag C 

kräver ständig utveckling av kompetens som då kan uppnås genom erhållandet av ny kunskap 

som sker via utbildning. I företag B gavs individer inte lika möjlighet till 

kompetensutveckling beroende på vilken enhet medarbetarna arbetade inom. De olika 

cheferna i respektive enhet i företaget var olika intresserade och drivande i 

kompetensutvecklingsfrågor vilket i praktiken leder till att individer inom vissa enheter får 

genomföra fler utbildningar än andra. Detta motsäger Lindelöws (2016) syn på 

organisationers ansvar då de behöver tillgodose alla individers kompetens för att 

organisationen ska prestera maximalt. Av denna anledning är ett organisatoriskt ansvar att 

säkerställa att alla individer erbjuds lika möjlighet till kompetensutveckling oberoende av 

vilken enhet de tillhör. Detta speglar det Rönnqvist (2004) ser som ett problem då 
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organisationer inser vikten av att ha kompetent personal men där alla medarbetare inte ges 

lika förutsättningar till kompetensutveckling.  

 

Dessa två faktorer kan sammankopplas men skapar i vissa fall dissonans. Samtliga 

respondenter menar att kompetensutveckling erbjuds efter att medarbetarna uttryckt sin vilja 

till att genomgå utbildning. Respondent B anser att äldre medarbetare inte vill delta i 

utbildningar, vilket medför att ett resonemang kring hur detta antagande påverkar hur 

företaget förhåller sig till de äldre anställda i organisationen och hur detta påverkar deras 

möjlighet till utbildning kan föras. Fördelningen av åldersgrupperna hos medarbetare som 

deltagit i utbildning i företag B visade inte ett lägre deltagande hos äldre medarbetare. Således 

är detta ett exempel på hur faktorn organisatoriskt ansvar kring kompetensutveckling kan 

sättas i relation till vilka antaganden som finns kring medarbetares vilja att genomgå 

utbildning. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar medarbetares möjlighet till utbildning är faktorn tid. 

Respondent B belyser att produktionen är viktig och att det är arbetet som prioriteras i 

företaget. För att låta medarbetare genomgå utbildning försvinner tid från produktionen vilket 

gör tid till en dyrbar resurs för organisationen. Respondent C nämner en högre budget som är 

avsatt till utbildning men att organisationen inte utnyttjar denna finansiella resurs fullt ut på 

grund av en hög produktion. Av den anledningen utgör tid även en faktor till 

kompetensutvecklingsmöjligheter i företag C. Enligt Novus (2017) undersökning framgick 

det att medarbetares kompetensutvecklingsmöjligheter varit begränsade på grund av hög 

arbetsbelastning, finansiella resurser och att det inte fanns utrymme att kompetensutvecklas 

eftersom organisationen inte avsatte den tid som kompetensutvecklingsinsatser kräver. De 

bakomliggande orsakerna till individers kompetensutveckling i Novus (2017) undersökning 

bekräftar den situation som respondent B och C belyser kring påverkansfaktorn tid i sina 

företag i form av den höga produktionen i respektive företag. Eftersom företag C har avsatt en 

hög budget för kompetensutvecklingsinsatser som inte nyttjas fullt ut bekräftar inte den 

bakomliggande orsak i form av begränsade finansiella resurser i företag C som Novus (2017) 

undersökning påvisar. Enligt Stockfelts (1988) kompetensperspektiv krävs kunskap och 

tillfälle för att skapa kompetens. För att dessa perspektiv ska tillgodoses måste tid finnas för 

att erhålla ny kunskap till ett identifierat tillfälle, annars fallerar Stockfelts treenighet. Ges inte 

medarbetare möjlighet till att erhålla kunskap till identifierat tillfälle tillkommer ingen ny 

kunskap vilket gör att tillfället att sätta kunskaperna i bruk inte kan utföras. Kvalitén av 
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produktionen kräver omsorg i organisationen, saknar medarbetare kompetens kan 

organisationer ta skada då det i respondent C mening är medarbetarna som utgör framgången 

för organisationen. Synen på de mänskliga resurserna i företag C är i enlighet med Lindelöw 

(2016) som anser att de mänskliga resurserna utgör organisationens viktigaste resurs. 

5.7 Sammanfattning av analys 

Den kvantitativa föreliggande studien motsäger tidigare studier som behandlar sambanden 

mellan kön respektive ålder och erbjudandet av kompetensutveckling. Den kvalitativa studien 

visar dock utifrån teorierna age management och doing gender att förutfattade meningar kring 

kön respektive ålder finns hos respondenterna i organisationerna. Den kvalitativa studien visar 

på att jämställdhetsarbete är ett aktuellt ämne inom dessa tre företag. Detta kan vara en 

bidragande faktor till varför både manliga och kvinnliga respektive yngre och äldre 

medarbetare har så gott som lika kompetensutvecklingsmöjlighet i företagen.  

 

I den kvalitativa föreliggande studien identifieras ytterligare tre påverkansfaktorer på 

kompetensutvecklingsmöjligheterna inom företagen; vilja, organisatoriskt ansvar och tid. 

Dessa tre påverkansfaktorer kan kopplas till Stockfelts (1988) tre kompetensperspektiv som 

alla behövs för att skapa kompetens; kunskap, tillfälle och vilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Analysmodell med markeringar 
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6. Slutsats 

Följande kapitel presenterar studiens resultat och besvarar dess frågeställning och syfte 

utifrån de väsentliga delar som analysen behandlat. Slutsatsen redogör även för förslag till 

vidare forskning och kritiska förhållningssätt till studiens utförande och resultat. 

 

För att undersöka jämställdhetsarbetet vid de kompetensutvecklingsinsatser som 

organisationer vidtar utformades en problemformulering bestående av två frågor. Dessa frågor 

syftade till att undersöka hur fördelningen mellan individers kön och ålder såg ut vid 

individers möjlighet till kompetensutveckling i industriföretag samt att identifiera 

påverkansfaktorer till dessa fördelningar utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 

6.1 Resultat ur ett organisatoriskt perspektiv   

Med hänsyn till individers kön och ålder har studiens kvantitativa del som redogjort för dess 

deltagande i utbildning inom respektive organisation skiljt sig mot tidigare studier som 

påvisat ett generellt samband mellan individers kön eller ålder och dess tillgång till 

kompetensutveckling (Thomas, Bierema & Landau, 2004; Novus, 2017; Ismail & Ibrahim, 

2008). Tidigare forskning har påvisat att manliga medarbetare har genomfört fler 

kompetensutvecklingsinsatser i större utsträckning än kvinnliga medarbetare (Thomas, 

Bierema & Landau, 2004; Ismail & Ibrahim, 2008). Enligt föreliggande studie finns ingen 

indikation på att ett visst kön ges förtur till deltagande i utbildning då de procentuella 

skillnaderna mellan könen i respektive företag varit ringa.  

 

Undersökningen utförd av konsultföretaget Novus (2017) påvisade även att äldre medarbetare 

fått avstå fler kompetensutvecklingsinsatser jämfört med yngre medarbetare vilket inte är i 

enlighet med det resultat som framkommit i föreliggande studies kvantitativa del. I företag A 

uppgick den procentuella skillnaden mellan yngre och äldres deltagande i utbildning till yngre 

medarbetares fördel med 4,2 procent vilket bekräftar en del i Novus (2017) undersökning. I 

företag B var den procentuella fördelningen 0,2 procentenheter vilket innebär en obefintlig 

skillnad i äldre och yngre medarbetares deltagande i utbildning. Åldersgruppen 50-59 år var 

dessutom den grupp som var högst representerad i deltagandet av utbildning i företag C vilket 

motsäger Novus (2017) undersökning som funnit ett samband mellan äldre medarbetare och 

minskad tillgång till kompetensutveckling i organisationer inom industribranschen.  
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Det finns inga indikationer på att påverkansfaktorer som kön eller ålder utgör de faktorer som 

begränsar individer i deras kompetensutvecklingsmöjligheter enligt empiriska resultat i denna 

studies kvantitativa del. Påverkansfaktorer till individers kompetensutvecklingsmöjligheter 

enligt respektive företag har istället innefattat faktorerna vilja, tid och organisatoriskt ansvar. 

Dessa tre påverkansfaktorer är sammankopplade med vad Stockfelt (1988) menar är 

nödvändiga faktorer till att kompetens hos individer ska kunna skapas. Resultatet från den 

föreliggande studies kvalitativa del visar att det snarare än de kvantitativt studerade 

variablerna kön och ålder, handlar om medarbetares egen vilja till att kompetensutvecklas, att 

det är ett organisatoriskt ansvar att säkerställa att medarbetare erbjuds kompetensutveckling 

och att tid till utbildning för insamlande av kunskap till identifierat tillfälle ges. Med dessa 

påverkansfaktorer kan Stockfelts (1988) tre kompetensperspektiv; kunskap, tillfälle och vilja 

urskiljas som påverkansfaktorer till att individer ska erbjudas utbildning och på så vis erhålla 

ny kompetens som i sin tur uppfyller organisationens kompetensbehov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Stockfelts tre kompetensperspektiv tillsammans med identifierade påverkansfaktorer 

6.2 Studiens bidrag, praktiska implikationer och förslag till vidare forskning  

Studiens bidrag 

Fördelningen av ålder och kön hos medarbetarna som deltagit i utbildning har inte varit i 

enlighet med tidigare studier om kompetensutveckling (Thomas, Bierema & Landau; 2004, 

Ismail & Ibrahim; 2008, Novus; 2017). Studiens resultat och slutsats kan bidra med 

inspiration till andra företag inom industrin att identifiera fördelningen av individers 

deltagande i utbildning med hänsyn till dess kön och ålder för att säkerställa att jämställdhet 

råder vid de kompetensutvecklingsinsatser som organisationer vidtar. Att diskutera 

möjligheterna till kompetensutveckling inom företag kan belysa de påverkansfaktorer till 
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individers kompetensutvecklingsmöjligheter som finns i företag. Detta kan vidare bidra till en 

djupare förståelse för hur organisationer bör fortsätta eller förändra sitt arbete med 

jämställdhet och kompetensutvecklingsinsatser. 

 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat har identifierat påverkansfaktorer som är av värde för organisationer att 

belysa i sin egen verksamhet. Att identifiera och vara medveten om dessa påverkansfaktorer 

till medarbetares kompetensutbildningsmöjligheter i organisationer kan bidra till medarbetare 

som har lättare att utveckla kompetens och i sin tur bidra till att täcka organisatoriska 

kompetensbehov. Som organisation är det viktigt att prioritera det organisatoriska ansvaret 

vid kompetensutvecklingsinsatser, att sträva efter lösningar till att erbjuda tid till utbildning 

och som organisation vara lyhörda efter medarbetarnas uttryck av vilja till att utvecklas på 

arbetsplatsen genom att genomgå kompetensutveckling. 

 

Förslag till vidare forskning 

Studien har analyserat individers kompetensutvecklingsmöjligheter utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv, det vill säga att den kvalitativa studien baserats på personliga värderingar från 

representanter till respektive företag. Om studien istället antagit ett medarbetarperspektiv 

skulle eventuellt ytterligare påverkansfaktorer till individers 

kompetensutvecklingsmöjligheter framkomma, vilket skulle kunna innebära ett förändrat 

kvalitativt resultat jämfört med denna studie. På så vis skulle studien även kunna genomföras 

utifrån ett medarbetarperspektiv med syftet att undersöka om påverkansfaktorer till individers 

kompetensutvecklingsmöjligheter är i enlighet med vad organisationer själva anser bidra till 

individers kompetensutvecklingsmöjligheter.  

 

Den kvantitativa studien syftade till att undersöka fördelningen av män och kvinnors 

deltagande i de utbildningsinsatser som organisationer vidtar. Studien baserades på samtliga 

anställda i organisationen vilket innebär att hänsyn till individers befattningar inte tagits. 

Utifrån den kvalitativa studien framkom att vissa enheter eller befattningar inom 

organisationerna var mer eller mindre fördelaktiga vid kompetensutvecklingsinsatser vilket 

skulle kunna innebära ett förändrat resultat än var föreliggande studie kunnat påvisa. Av den 

anledningen skulle en studie i form av kompetensutvecklingsinsatser inom vissa enheter eller 

befattningar inom industriföretag vara intressanta att studera vid framtida forskning.  
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Studien har undersökt individers möjligheter till kompetensutveckling i en mansdominerad 

bransch. Eftersom jämställdhetsarbetet i organisationer inom industribranschen innefattar att 

ge kvinnliga medarbetare lika förutsättningar som manliga medarbetare, tenderar fokus att 

hamna på att lyfta kvinnor och diskutera hur deras möjligheter på arbetsplatsen kan förbättras. 

Resultatet från en liknande studie i en kvinnodominerad bransch hade varit intressant att 

jämföra med denna studie för att på så vis urskilja om jämställdhetsarbetet är av samma 

karaktär när manliga medarbetare är underrepresenterade.  

6.3 Kritik mot studie 

Möjligheterna att påvisa ett generellt samband mellan en individs kön eller ålder och dess 

kompetensutvecklingsmöjligheter har varit begränsade med hänsyn till de få företag som 

studien avsett att studera. Resultat från den kvantitativa studien och påverkansfaktorer till 

kompetensutvecklingsmöjligheter utifrån den kvalitativa studien hade eventuellt skildrats 

annorlunda om studien baserats på fler företag. Av den anledningen utgör det begränsade 

antalet deltagande företag en huvudsaklig kritikpunkt mot denna studie.  

 

I kontrast till ovanstående kritikpunkt ser studieutförarna även en möjlighet att kunna besvara 

studiens frågeställning via en alternativ metod i form av en fallstudie. Med inriktning på 

endast ett företag skulle en djupare förståelse för påverkansfaktorer till individers 

kompetensutvecklingsmöjligheter kunna påvisas. Genom utförandet av en fallstudie skulle 

studien kunnat erhålla fler dimensioner genom att ta hänsyn till individers befattningar eller 

dess anställningstid i företaget, vilket hade kunnat leda till ett annat utfall än det resultat som 

föreliggande studie har påvisat. 

 

Ytterligare en kritikpunkt värd att lyfta är det faktum att studien endast ger en ögonblicksbild 

över fördelning av kön respektive ålder i företagen. Studien baseras endast på deltagande i 

utbildning under kalenderåret 2018. I den kvalitativa studien framgår även respondenternas 

antaganden kring denna fördelning. Resultatet hade eventuellt gett ett annat utfall om studien 

baserats på fördelningen av kön respektive ålder vid deltagande i utbildning under flera år. 

Andra mönster eller påverkansfaktorer hade eventuellt kunnat identifieras, vilket hade 

medfört utförligare resultat som hade kunnat visa på ett närmre samband till tidigare studier. 

Av den anledning kan den ögonblicksbild som föreliggande studie redogör för kritiseras. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 – Individuella reflektioner 

Sanna 

Den arbetsprocess som följt denna kandidatuppsats har uppfyllt och överträffat de 

förväntningar som jag hade innan dess start. Att kandidatuppsatsen skulle vara utmanande och 

tidskrävande var givet, men personligen överträffades flertalet förväntningar som till exempel 

hur motiverande och lärorik arbetsprocessen skulle komma att bli. Att träffa de individer som 

deltagit i studien har även varit inspirerande och gett en bredare förståelse inför det arbetsliv 

som ligger framför.  

 

Jag anser att utbildningen Personal, Organisation och Ledarskap på Högskolan i Skövde har 

gett goda förkunskaper för ett akademiskt skrivande och för de forskningsområden som 

kandidatuppsatsen behandlat. När jag blickar tillbaka på utbildningens upplägg och helhet kan 

jag förstå och se en röd tråd genom utbildningen som varit nödvändig för att förbereda sig och 

ta sig an en kandidatuppsats som kräver goda förkunskaper. Personligen var jag inte förberedd 

på den tidsåtgång som varje del av uppsatsen skulle komma att ta. Till en början var min 

förhoppning att färdigställa uppsatsen i ett tidigare skede än slutdatumet för uppsatsen, vilket 

jag insåg inte skulle vara möjligt under arbetsprocessens gång då varje delmoment kräver sin 

tid. De tidigare uppsatser som genomförts i utbildningen har syftat till att förstå och förbereda 

mig inför denna uppsats, men de har inte varit lika omfattande och tidskrävande som denna 

kandidatuppsats inneburit med att djupdyka i ett studieobjekt med en problembakgrund, 

metod, teoretisk referensram och analys.   

 

Till en början var min avsikt att genomföra denna kandidatuppsats på egen hand då jag är 

gravid och beräknad att föda barn samtidigt som kandidatuppsatsens slutdatum. Av den 

anledningen trodde jag att det skulle underlätta att genomföra det själv för både mig och en 

eventuell kollega. Johanna och jag insåg att det var en god idé för oss båda att inte skriva 

uppsatsen på egen hand. Att arbeta tillsammans i en omfattande arbetsprocess som en 

kandidatuppsats har varit ovärderligt då uppsatsens kvalité blivit bättre med flera olika 

infallsvinklar och åsikter än endast sina egna. Att även kunna fördela arbetsbördan har gjort 

att processen har känts hanterbar. Samarbetet har varit naturligt och välfungerande sedan start, 

trots att vi inte var bekanta med varandra sedan tidigare. Vi har kompletterat varandra väl vad 
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gäller kunskap och tillvägagångssätt. Studieobjektet kompetensutveckling föll sig naturligt för 

oss båda då det var ett område som vi hade för avsikt skriva om oavsett om vi hade skrivit 

uppsatsen var för sig eller tillsammans. Vi har arbetat bra tillsammans och har sällan delat 

olika åsikter. De tillfällen då vi resonerat olika i tillvägagångssätt eller skilda tolkningar har 

snarare tagit oss framåt och gett oss bättre kvalité på uppsatsen vilket har varit positivt. Vi har 

även haft goda rutiner och självdisciplin vilket underlättat uppsatsskrivandet för oss båda. Jag 

är oerhört glad över att jag och Johanna tillsammans delat denna resa! 

 

Ett orosmoment som varit genomgående för oss båda under arbetsprocessen har varit det 

faktum att jag beräknas föda barn i samband med framläggning av denna uppsats. Även om 

viljan att bli färdig med kandidatuppsatsen funnits där genom hela processen så har det varit 

fysiskt påfrestande men även psykiskt påfrestande att inte veta om vi skulle hinna bli färdiga 

med uppsatsen innan barnet föds. Ytterligare en rädsla som jag upplevde i samband med 

uppsatsstarten var att företag inte skulle ha möjlighet eller viljan att ta sig tiden att delta i vår 

studie och att på så vis inte kunna utföra själva studien. Dessa förväntningar visade sig sedan 

vara felaktiga då vi fick positiv respons från flera företag som med glädje ville delta i vår 

studie.  

 

Genom att förstå vilka metoder som kan tillämpas vid olika tillvägagångssätt i en studie har 

de metodkunskaper som fanns innan uppsatsens början ökat avsevärt efter slutförandet av 

denna uppsats. Att anta en forskningsansats och sedan applicera den i en studie har 

personligen varit intressant och lärorikt. Eftersom vår uppsats krävde en metodkombination 

var vi till en början osäkra på dess upplägg och utformning, men med hjälp av handledare, 

litteratur och flertalet seminarium i kursen Företagsekonomisk metod, teori och praktisk 

tillämpning fick vi ordning på detta. Med hjälp av de faktakunskaper som erhållits tack vare 

denna studie och kandidatutbildning har jag även fått en bredare och djupare förståelse för det 

kommande yrket inom HR vilket känns inspirerande och motiverande för framtiden. Att få en 

bild hur organisationer på olika sätt arbetar med kompetensutveckling och jämställdhet i 

praktiken har varit lärorikt och på så vis användbart i min kommande roll på en HR-

avdelning.  
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Johanna 

Förväntan på denna avslutande termin med tillhörande uppsatsskrivande kan endast beskrivas 

som skrämmande. Jag besitter flera vänner och tidigare kurskamrater inom akademin som har 

gett blandade åsikter kring vad det innebär av att skriva ett examensarbete. Det sägs vara den 

roligaste men mest påfrestande perioden under studietiden. Min studieresa tog ett oväntat 

stopp efter mitt andra år på programmet Personal, Organisation och Ledarskap vid 

Högskolan i Skövde. Vid den tiden var det oerhört frustrerande men jag kom tillbaka till mitt 

tredje år med mer motivation än tidigare till att faktiskt genomföra och slutföra programmet 

och ta en examen. Endast någon vecka innan kursstart hade jag bestämt mig för att skriva 

uppsatsen ensam och var ytterst motiverad i detta val men på endast en dag förändrades denna 

tanke då flera faktorer tydde på att det bästa valet var att skriva tillsammans med någon. Vid 

den tiden kändes detta val omtumlande och skrämmande men i detta skede är jag oerhört 

tacksam över att jag delat denna resa med Sanna.  

 

 Min tidigare tro om uppsatsskrivandet har i stora drag realiserats, det är en stor utmaning och 

en väldigt tidskrävande process men genom möte med respondenter har jag erhållit nya 

insikter i vad arbetslivet och tiden efter studierna har att erbjuda. Efter varje delmoment har 

motivationen till att färdigställa uppsatsen ökat successivt, i takt med att ovissheten om 

framtiden ökat på ett liknande sätt. Trots ett gott samarbete mellan mig och Sanna med fokus 

på ett ämne vi båda brinner för, är vi inte mer än människor och vissa dagar har motivationen 

till att skriva varit låg. Trots detta har intresset för ämnet kompetensutveckling och 

jämställdhet varit ihållande vilket har motbevisat en rädsla kring att tröttna på det ämne som 

avsågs att studera. 

 

Samarbetet med Sanna har varit över förväntan! Det är skrämmande att gå ihop med en annan 

individ utan vetskap om samarbetet kommer att gå bra. Vi har tillsammans kompletterat 

varandras tankar och idéer om skrivandet av uppsatsen. Det har varit skönt att kunna 

reflektera kring rädslor, förhoppningar och frustrationer tillsammans med någon annan. Jag 

har till min bästa förmåga försökt att stötta Sanna i den personliga resa hon har genomgått och 

har inte ansett att det har påverkat våra gemensamma mål kring uppsatsen. På samma vis 

upplever jag att Sanna har stöttat mig när jag inte har kunnat leverera till min högsta möjliga 

prestation.  
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Jag är ytterst tacksam över att samarbetet har fungerat utan större problem så att andra 

orosmoment kring uppsatsen har kunnat hanterats tillsammans och den energi som krävs till 

delmål kunde fokuseras på ett effektivt sätt. Min största oro inför uppsatsskrivandet var 

utförandet av själva studien. Att välja metod, finna deltagare och att sammanställa resultatet. 

Detta var någonting jag ansåg vara främmande trots tidigare kurser med fokus på akademiskt 

skrivande och uppsatsstruktur. I denna process har det varit betryggande att ha någon att 

diskutera val och resultat med, vilket hade varit mer tidskrävande och svårt att hantera om jag 

istället hade varit ensam.  

 

Det har varit oerhört spännande att djupdyka i de ämnen vår uppsats innefattar och i 

utförandet av denna studie motbevisades mina tidigare förväntningar på resultatet. Efter denna 

upplevelse har jag även fått med mig insikten av att ett arbete, oavsett om det är akademiskt 

eller ej, alltid kan förbättras. Detta har speglats i de intressanta möten jag har fått ta del av 

med våra respondenter men också i den ständiga skrivprocessen där varje mening har en 

viktig betydelse och alltid kan förbättras. Trots att vi ibland delade upp arbetet har båda 

ständigt varit insatta i alla delar. Eftersom vi ofta valde att sitta vid samma dator och gå 

igenom textens samtliga stycken tillsammans, vilket vid vissa stunder kändes oerhört 

tidskrävande, har detta bidragit till att min vilja och vision av texten återspeglats 

genomgående i uppsatsen. Tillsammans har vi skapat ett arbete vi båda är stolta över att 

presentera och representera. 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjumall 

Introducerande frågor  
- Önskar du att vara anonym eller får vi benämna ditt och företagets namn i uppsatsen? 

- Skulle du vara bekväm med ljudupptagning i denna intervju i syfte att kunna återge en 

korrekt redogörelse av dina svar? 

Följdfråga: Om du inte skulle känna dig obekväm med en ljudupptagning- kan 

vi återkomma med de anteckningar som skriftligen nedtecknats för att 

säkerställa att vi uppfattat dina svar på ett riktigt sätt? 

 

Företaget/Respondentens bakgrund 
- Vill du kort beskriva vad ni är för ett företag?  

- Hur länge har du varit verksam inom ditt yrke och hur ser din bakgrund ut på 

företaget? 

- Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?  

 

Kompetensutveckling (Stockfelts tre perspektiv) 
- Hur skulle du definiera begreppet kompetensutveckling? Hur anser du att ni här på 

företaget ser på kompetensutveckling? 

- Varför och när erbjuder ni kompetensutveckling? 

- Upplever du att era medarbetare uttrycker sin vilja till att genomgå 

kompetensutveckling? 

- Har ni något system för att hantera medarbetarnas önskemål om utbildning? 

- I vilken grad anser du att ni kan erbjuda den typen av kompetensutveckling som era 

medarbetare önskar? 

 

Kön (Doing Gender) 
- Den bransch som ert företag tillhör är generellt sett mansdominerad. Hur ser du på den 

generella fördelningen av antalet anställda män och kvinnor i ert företag? 

Följdfråga vid icke jämställt svar: Vad anser du att denna fördelning beror på? 

Följdfråga vid jämställt svar: Vad är det i fördelningen du anser är jämställt hos 

ert företag? Hur har ni arbetat för att uppnå jämställdhet i ert företag? 

- Hur arbetar ni med jämställdhet i organisationen? 

- I förhållande till antalet anställda män och kvinnor i ert företag visade statistiken på de 

som genomgått utbildningar under 2018 att det var mycket jämställt. Hur ser du på 

män och kvinnors möjlighet till kompetensutveckling i ert företag? 

 

Ålder (Age Management) 
- Hur definierar du en yngre respektive äldre medarbetare? 

- Hur ser du på den allmänna fördelningen av antal anställda äldre och yngre 

medarbetare inom ert företag?  

- Hur arbetar ni med jämställdhet sett till ålder? 

- I förhållande till antalet anställda som är yngre och äldre i ert företag visade statistiken 

på att de äldre medarbetarna i ert företag var en aning lägre representerade i att ha 

genomgått utbildningar under 2018. Hur ser du på äldre och yngres möjlighet till 

kompetensutveckling inom ert företag? 

 

Bakomliggande orsaker  
- Vad anser du kan vara bakomliggande faktorer som kan påverka individers möjlighet 

till kompetensutbildning? 


