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Kompetens i praktiken
Denna korta text är tänkt att ge ett projektgemensamt perspektiv på kompetensbegreppet. 

Det bör betonas att läsaren i detta dokument inte kan vänta sig några korta definitioner eller 

enkla modeller, kompetensbegreppet är alltför komplext för detta. Det är dock meningen att 

det generella synsättet blir tydligt. Det handlar alltså snarare om att förmedla ett perspektiv på 

kompetens än att ge ett facit. Detta dokument är också levande, under projektets gång kom-

mer det att utvecklas och förfinas.

Beskrivningarna i texten bör i första hand ses som kopplad till det aktuella projektet:           

Comanwo.

Kollegor som samtalar i arbetet

Varje stycke kommer att ge kortfattade beskrivningar och ställningstaganden. För den läsare 

som sedan vill fördjupa sig avslutas styckena med rekommendation på texter..

Varför måste vi förstå kompetens?

För de flesta av oss räcker en vardaglig förståelse av vad kompetens är och hur lärande sker, 

men om vi bestämmer oss för att engagera oss i utbildning, i utvecklandet av metoder för 

lärande, eller i byggandet av teknologi för lärande, så blir det relevant med en fördjupad för-

ståelse. Medvetet eller omedvetet så påverkas de beslut vi fattar kring kompetensutveckling av 

den grundläggande förståelse som vi har av processen

Läsförslag:

Leidner, D. E. and S. L. Jarvenpaa (1995). "The Use of Information Technology to Enhance 

Management School Education: A Theoretical View." MIS Quarterly 19(3).
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Vad är kompetens?

Kompensbegreppet är ett begrepp som vi relativt oproblematiskt använder i vår vardag. I 

vardagligt tal kan vi utan stora missförstånd tala om en kompetent kollega, hur någon har ag-

erat kompetent i sin yrkesroll, eller vilken typ av kompetens som saknas i ett projekt som vi 

arbetar med. När vi å andra sidan bli tvungna att med större exakthet definiera vad vi egentli-

gen menar, såsom inom forskningen, eller när vi ska bygga ett system som beskriver medar-

betares kompetens så blir det genast tydlig hur flyktigt kompetensbegreppet är.

Ordet har sitt ursprung i senlatin compete´ntia vilket ungefär kan översättas som överens-

stämmelse. Men vad är det då som ska stämma överens? Kopplat till yrkesroller pratar vi ofta 

om formell kompetens, vilket är den utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller 

befattning. På ett mer generellt plan kan vi tänka oss kompetens som överensstämmelse mel-

lan kunskaper och uppgifter. Men när vi tittar närmare på den betydelse kompetens har i 

dagens organisationer förstår vi snabbt att det är något som är betydligt bredare än bara rela-

tionen utbildningsuppgift. Det finns också en skillnad i vad vi lägger för betydelse i ordet 

beroende på om vi talar om att vara kompetent (mer generellt kring en roll och inriktat på 

framtida agerande), och att agera kompetent (specifikt mot en uppgift och ofta om något som 

redan hänt. Vad som blir tydligt här att kompetensbegreppet i användning ofta handlar om att 

värdera, individer och det de förväntas göra överensstämmer i olika hög grad.

Kompetent agerande kan innebära väldigt olika saker i olika situationer och i olika typer 

av arbete. Vad som är rätt i fabriken är inte alltid rätt vid affärsmiddagen.

Kanske är det så att det är mer meningsfullt att prata om det som olika, men integrerade 

egenskaper eller sammanhang som påverkar hur vi agerar kompetent som individer: (i - prak-

tikbaserat) kompetens i förhållande till en generell yrkesroll, i förhållande till en specifik 

praktik, (ii-uppgiftsbaserat) förmåga att agera kompetent i ett antal konkreta uppgifter eller 

aktiviteter, (iii-kulturbaserat) att vara en medarbetare som fungerar i sin roll i förhållande till 

kollegor och arbetskultur, (iv-organsationsperspektiv) att vara en person som på ett bra sätt 
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representerar företaget och dess mål och vision, (v-egenskapsbaserat) en person som anses 

ha personliga egenskaper passande för en roll, t.ex. bra ledare, lugn, metodisk. Vi kan således 

inte prata om att personer kan vara kompetenta rent generellt, snarare är det så att allt ager-

ande måste förstås i relation till, och inramat av ett av nämnda sammanhang.

Dessa fem perspektiv på kompetens är som sagt sammanvävda, och listan är knappast full-

ständig. Snarare representerar de fem, perspektiv som har lyfts fram som relevanta inom pro-

jektgruppen och bland de företagen som har deltagit i aktiviteter inom projektet. Ett viktigt 

perspektiv, som inte har kommit fram lika tydligt är olika nivåer av kompetens: individens, 

gruppens, organisationens.

Som denna inledning visat så är kompetensbegreppet brett och har flera nyanser. Att förstå 

detta och att förstå vilket perspektiv som har relevans i olika sammanhang, samt vara överens 

om vilka perspektiv som har relevans när vi diskuterar kompetens är ett viktigt steg.

Läsförslag:

Säljö, R. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, 2000.

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner - How Professionals Think in Action. US: 

Basic Books, Inc.

Lundin, J. (2005). Talking About Work - designing for learning in interaction. Informatics. 

Göteborg, Göteborg University. PhD Thesis.

Fischer, G. (2001). Lifelong Learning and its Support with New Media. International Ency-

clopedia of Social and Behavioral Sciences. N. J. Smelser and P. B. Baltes, Elsevier. 13: 8836-

8840.

Verktyg för kompetent agerande

Kompetensbegreppet kan inte enkelt brytas ned till ett antal mindre beståndsdelar. Ett sätt 

att förstå vad kompetens består av är att se på det som användande verktyg. En person, en 

grupp en organisation har ett antal verktyg som resurser för att agera kompetent. Dessa re-

surser kan vara fysiska, påtagliga såsom maskiner, verktyg, fordon, etc. De kan vara delade 

såsom sätt att organisera sig, metoder, standards. Men de kan också vara intellektuella som 

språk, argumentation, timing, etc. Vår potentiella kompetens ökar när vi tillgodogör oss fler 

verktyg, och vårt kompetenta agerande är beroende på hur väl vi använder dessa verktyg.
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Våra verktyg ”bär” inte bara många möjligheter till kompetent agerande, de hjälper oss också 

att upprätthålla dessa sätt att agera kompetens. Polismannens anteckningsblock säger oss 

något om hur kompetent polisarbete utförs, mobiltelefonen något om hur försäljaren arbetar, 

och konsultfirmans tidrapporteringssystem något om hur arbete värderas och uppfattas i kon-

sultbranschen. I våra verktyg finns våra arbetspraktikers historia, den bär med sig profession-

ernas värderingar, där finns kopplingarna till erfarenheter som tidigare gjorts i arbetet, det 

hjälper oss att veta hur saker och ting ligger till och hur arbetet ska utföras.

Polismannen agerar kompetent tillsammans med, och med hjälp av sina verktyg. En del 

hänger i bältet andra bär han och kollegor med sig som intellektuella verktyg,

Kompetent agerande handlar alltså i stora drag om att på ett korrekt sätt kunna använda de 

verktyg som är relevanta i arbetet. Men samtidigt som arbetet skulle ha varit i stort sett 

omöjligt att utföra utan dem så gör de också förändring svår. När vad som görs ett antal gån-

ger blir en etablerad metod, och när denna metod blir en etablerad del av vårt dagliga arbete 

så glömmer vi ofta de syften vi hade med att genomföra arbetet på det sättet. När sen 

förutsättningarna runt oss förändras så blir det svårt att se vilka effekter detta måste ha på det 

dagliga arbetet, på hur vi organiserar oss, och hur våra organisationer interagerar. Detta in-

nebär inte att vi ska undvika att skapa nya verktyg, de hjälper oss att höja kvalitet, arbeta mer 

effektivt, underlätta för medarbetarna, etc. De är också viktiga för att upprätthålla våra pro-

fessionella identiteter, och kulturen i våra organisationer.

Läsförslag:

Khan, T., Mitchell, J., Brown, K. & Leitch, R. (1998). Situated learning using descriptive 

models. In International Journal of Human Computer Studies. 49(6) 771-796.
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Carmien, S., & Fischer, G. (2005) "Tools for Living and Tools for Learning." In, Proceed-

ings of the  HCI International Conference (HCII), Las Vegas, July 2005
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När och varför måste vi förändra vår kompetens?

Samhället förändras allt snabbare, näringsliv och arbetsliv förändras. Arbetsuppgifter 

automatiseras, tjänsteutövningen utvecklas, konkurrensen ökar, konsumentmarknaden får 

allt större betydelse, betydelsen av marknadsföring och försäljning, kundrelationer och om-

världsbevakning ökar. Innovationstakten ökar och kunskapens betydelse växer. Den formella 

utbildningen från skola och högskola kompletteras med ständig kompetensutveckling i ar-

betslivet. Kunskap om aktuella händelser i politik och näringsliv, medvetenhet om trender 

och samhällsprocesser, blir allt viktigare inslag i arbetslivet för allt fler. När förutsättningarna 

för organisationen förändras krävs också förändringar hos de individer som arbetar inom or-

ganisationen.

Men kompetensutveckling och förändring ska inte bara ses som en reaktion på det som sker i 

omvärlden, men att snarare inre och yttre förändringar arbetar i ett samspel. Innovationer 

inom organisationen påverkar de spelregler som resten av branschen får förhålla sig till. På 

detta sätt är det nödvändigt för en organisation att kontinuerligt uppdatera och förändra sin 

kompetens, inte bara agera reaktivt till de behov som redan uppstått utan också pro-aktivt 

styra vilka kompetenser som blir relevanta. Den kompetens som är viktigast idag, är inte nö-

dvändigtvis den som är viktig imorgon.
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Vi ser just nu en förändring i hur vi beskriver, förstår och fokuserar kompetens och kompe-

tensutveckling i organisationer:

Dessa förändring syns på många sätt i forskning, i skolan, i diskussioner av organisationers 

kompetens, men har fortfarande en lång väg kvar vad gäller hur vi bedriver kompetensutveck-

ling i dagens organisationer.

Läsförslag:

Argyris, C. and Schön, D. (1996) Organizational learning II: Theory, method and practice. 

Reading, Mass: Addison Wesley.

Fischer, G. (2000). "Lifelong Learning - More Than Training." Journal of Interactive 

Learning Research 11(3): 265-294.

Malone, T. (2004). The future of work. Harvard Business School Press.
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Vi lämnar Vi går mot

Lärande som absorption eller in-

spelning av kunskap

Lärande skapande av förståelse

Ny kunskap som fristående från tidi-

gare kunskap

Ny kunskap som beroende och be-

stående av existerande kunskap

Kunskap som fristående, teoretisk 

och abstrakt

Kunskap som praktiskt, beroende på 

situationen, sammanhanget och upp-

giften

Kompetens som något som finns i 

medarbetare

Kompetens som något som produc-

eras gemensamt i arbetet

Lärande som beroende på kognitiva 

aspekter

Lärande som beroende av sociala as-

pekter

Utbildning som transport av kunskap Utbildning som skapande av 

förutsättningar för lärande

Fokus på att mäta kunskap avskiljt 

från arbete

Fokus på kompetent agerande i arbe-

tet

Lärande i skolan, i kurs Lärande i vardagen
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Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995) The Knowledge-Creating Company: How Japanese Com-

panies Create the Dynamics of Innovation. New York, NY: Oxford University Press.

Zuboff, S. & Maxmin, J. (2002) The Support Economy: Why Corporations Are Failing Indi-

viduals and the Next Episode of Capitalism. Penguin.

Hur och varför kan vi mäta kompetens?

När vi pratar om att mäta och värdera kompetens så blir effektivitet ett nyckelord. Kan man 

vara ineffektiv och agera kompetent? Eller är det så att effektivitet och kompetent agerande 

kan vara direkt kopplade? Begreppet effektivitet kan användas i både relativ (mer eller mindre 

effektiv) och absolut (effektiv eller ineffektiv) mening. En verksamhet är effektiv i absolut 

mening om dess resultat inte kan förbättras då insatserna är givna, och insatserna inte kan 

minskas då resultatet är givet. Om någon sådan förändring är möjlig, så är verksamheten inef-

fektiv i absolut mening och mindre effektiv i relativ mening än den verksamhet som fram-

kommer genom förändringen. Detta blir kanske tydligare i en organisation som sysslar med 

fysisk produktion, när det handlar om tjänsteproduktion blir det betydligt mer problematiskt 

att mäta.

I en tjänstefokuserad verksamhet blir det svårt att säga vad som är slöseri med tid. Inom kon-

sultorganisationen så mäter vi det med debiterad tid, men i ett absolut perspektiv så kan det 

vara så att det bara är någon annans tid vi slösar.

Utbildingsverksamhet verkar ibland fastna i ett alltför starkt fokus på att mäta resultat av 

utbildning. Det blir viktigare att klara evalueringarna än att lära för att arbeta i praktiken.
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Effektivitetsbegreppet blir intressant just kopplat till medarbetarens kompetens. Det handlar 

ofta om att göra saker på rätt sätt. Att har förmågan att genomföra en arbetsuppgift på ett kor-

rekt sätt. Men i vissa arbeten, och för organisationen handlar det om att ha kompetensen att 

veta vad som ska göras - att inte bara göra saker rätt, utan också att göra rätt saker. Vi måste 

mäta kompetent agerande i förhållande till målet med en aktivitet, inte i största allmänhet ge-

nerell.

Vi värderar kompetensutveckling i verksamheten, inte i utbildningen. Detta är viktigt för att 

förstå utvecklingsaktiviteters effekter, men också för att synliggöra och uppmärksamma andar 

typer av kompetenshöjande aktiviteter i vardagen.

Kompetens som social definierat eller definierat av organisationen?

När vi tittar på en organisationens kompetens så bedömer vi den i relation till hur väl den kla-

rar att agera i förhållande till de krav som marknaden ställer. Detta gör den potentiella spän-

ningen mellan vilket agerade som ses som kompetent bland de anställda och den uttalade 

kompetens som organisationen definierar, mycket intressant. Om företagets förståelse av 

kompetent agerande ligger i konflikt med de anställdas skapas stora problem. I en arbet-

spraktik är vad som definieras som kompetent agerande ständigt under förhandling. Gamla 

arbetssätt förkastas och ersätts av nya, vad som traditionellt har setts som kompetenta och 

centrala personer kan också komma att utmanas, något som självklart kan leda till konflikter 

och svårigheter. Det gäller för organisationen att utnyttja de sociala strukturer för kompetent 

agerande som finns i arbetspraktiken. Detta glapp handlar alltså inte bara om ett något som 

kan hanteras med utbildning, det måste hanteras, förhandlas, förstås i organisationen, varje 

dag.

Dagens organisationer måste uppmärksamma, underlätta och stödja de anställdas 

lärande tillsammans, i vardagen.
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Detta är också starkt relaterat till hur vi förstår hur, och varför väljer att agera kompetent och 

för att utveckla sin kompetens, vilka dessa drivkrafter är. Begrepp såsom motivation, vilja och 

i identitet görs här relevanta. Hur styrs dessa drivkrafter av de sammanhang vi deltar i, och 

hur styr de vår väg till kompetent agerande, är frågor som är intressanta att utforska inom ra-

men för projektet.

Läsförslag:

Brown, J. S. and P. Duguid (1991). "Organizational Learning and Communities-of-Practice: 

Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation." Organization Science 2(1): 
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Brown, J. S., A. Collins, et al. (1989). "Situated Cognition and the Culture of Learning." 

Educational Researcher 18(1): 32-42.

Lave, J. and E. Wenger (1991). Situated learning - Legitimate peripheral participation. Cam-

bridge, Cambridge University Press.

Wenger, E. (1998). Communties of Practice - Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press.

Svensson, L. (2002). Communities of Distance Education. Informatics. Göteborg, Göteborg 

University: 170.

Hur sker kompetensutveckling?

Hur kompetensutveckling sker, hur vi blir mer kompetenta, är en viktig fråga i detta sam-

manhang. Att bli kompetent, att lära, handlar om att bekanta sig med och bemästra de verktyg 

som är relevanta i den specifika professionen. 

”Att lära sig kirurgi, att cykla, eller fysik, är alla odelbara från att lära sig bli en kirurg, 

cyklist, eller fysiker…” (Khan, Mitchell, Brown & Leitch, 1998 p. 772).

Lärandet har ingen ändpunkt i och med att våra arbetspraktiker är i ständig förändring. Våra 

organisationer måste ständigt anpassa sig till en föränderlig omvärld och i takt med detta 

måste våra arbetsmetoder kontinuerligt omdefinieras och förändras. I en sådan miljö måste 
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alla arbetare hela tiden se över och förnya sina kunskaper för att förbli kompetenta medarbe-

tare.

Den sociala aspekten av lärande blir också viktig när vi lägger fokus på individen – personen 

som ska kompetensutveckla. Mycket av den forskning som finns tillgänglig idag pekar på den 

starka påverkansfaktor som individens egna intressen för utveckling är. När vi studerar eller 

stödjer lärande i arbetet så måste vi förstå att det inte bara är kursverksamhet som är relevant, 

utan även att i organisationen skapa och förstå möjligheter för att vilja, och kunna utvecklas 

och lära. De mål vi eftersträvar av kompetens måste ta hänsyn till de verkliga behov och drivk-

rafter som spelar in i arbetarnas vardag.

Detta tema kommer att behandlas i nästa steg i vårt arbete med kompetensbegreppet. Om 

kompetenskanonen var vårt första samlingsdokument, nummer två blir KU-kompassen. 

Denna kommer att fokusera på hur medarbetare ökar sin förmåga att agera kompetent på 

flera olika sätt.

Läsförslag:

Säljö, R. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, 2000.

Lave, J. and E. Wenger (1991). Situated learning - Legitimate peripheral participation. Cam-

bridge, Cambridge University Press.

IT, kompetens och kompetensutveckling

Hur spelar då datorer in i dessa tankar om verktyg och kompetens? Vad har datorn för roll 

som ett verktyg för att bli mer kompetent? I utbildningsmiljö så används datorn i mångt och 

mycket som ett stöd och grundläggande verktyg för att deltaga i utbildningsaktiviteter (precis 

som anteckningsblocket, pennan, eller miniräknaren). I vissa fall kan vi också se IT-stöd som 

är direkt inriktade på lärandet såsom till exempel e-learning. En tredje roll som IT ofta spelar 

är just ledning och hantering av data kring utbildning av personal, så kallade Knowledge, eller 

Competence, Management-system. Parallellt med detta kan också nämnas den typ av IT som 

fungerar som en katalysator för oss, IT-stöd som direkt skapar möjlighet för ett mer kompe-

tent agerande. Verktyg som inte bara stödjer vårt lärande utan också vår förmåga som kompe-

tenta yrkespersoner. Här finner vi agenter, rättstavning, översättningsstöd etc. I vissa fall så 

är dessa typer av stöd byggda så att användaren sakta blir mindre beroende av sina egna 
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kunskaper och förlitar sig mer och mer på IT-stödet – användarens kompetens kan i denna 

situation sägas minska, medan förmågan till kompetent agerande ökar eller åtminstone up-

prätthålls. I andra fall är stödet byggt på ett sådant sätt att det både stöttar och gör användaren 

mer kompetent – till slut är stödet onödigt.

Tredje steget i detta arbete är att genomföra en översikt kring ITs för att agera kompetent och 

för kompetensutveckling: Teknopedagogisk översikt.
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