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Abstract: Lissabonstrategin har som politiskt mål att göra Europa till världens mest 
konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi 2010. EU:s regeringschefer 
enades om detta i Lissabon Mars 2000. Ett av huvudmålen i strategin är att utveckla 
företagens kompetens för att lättare kunna möta den globala konkurrensen. EU ger genom sin 
socialfond bidrag till detta genom Växtkraft Mål 3 som innebär att företag kan ansöka om 
bidrag till sin kompetensutveckling.  Sveriges regering har gett den Svenska Europeiska 
Socialfonden (ESF) i uppdrag att administrera detta samt att stimulera små och medelstora 
företag i deras kompetensutveckling. 
Syftet med studien är att undersöka hur ESF-Råden informerar de mindre och medelstora 
företagen om strategisk kompetensutveckling och värdet av denna. Jag har intervjuat två ESF 
kontor som täcker sex län i södra Sverige samt ett näringslivskontor inom ett av länen. 
Studien visar att informationen till företagen begränsas till att informera om hur 
ansökningsprocessen går till. En process som ofta upplevs så komplicerad att företagen avstår 
från att söka. I teoridelen framkommer det att samspelet mellan 
utbildningsanordnare/konsulter och företag inte helt fungerar. Huvudresultatet visar att det 
föreligger ett pedagogiskt problem i informationen mellan stat och de mindre företagen när 
det gäller vikten av strategisk kompetensplanering. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kompetensutveckling, små företag, strukturfonder,  
                    kompetens, Europeiska Unionen, företagsstöd.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras grunden till det valda uppsatsämnet som leder fram till studiens 
syfte och vald frågeställning.  
 
1:1 Bakgrund 

Enligt Framtidens Näringsliv (2005) så är svenska företag internationellt konkurrenskraftiga, 
har en hög produktivitet och en hög tillväxt. Samtidigt är globaliseringen omfattande. Företag 
köps och säljs på den internationella marknaden, vilket innebär att allt fler i Sverige arbetar i 
globalt verksamma företag. Globaliseringen betecknar enkelt uttryckt enligt Held & McGrew 
(2000) att transkontinentala flöden och interaktionsprocesser blir mer omfattande, går allt 
snabbare och får allt djupare verkningar. Enligt Boethius & Ehdin (2000) betyder 
globaliseringen att gränser suddas ut, man övervinner tid och rum och dess påverkan medför 
stora förändringar i vår samhällsutveckling. 
 
Tillväxten i svenskt näringsliv är fortfarande förknippad med de mogna och äldre företagens 
utveckling. Det syns tydligt både på branschnivå och när företag i olika storleksklasser 
analyseras. Utvecklingen i nya och i små och medelstora företag är däremot sämre beroende 
på att företagsklimatet i Sverige är bättre på att stödja etablerade strukturers utveckling, 
snarare än dynamik i framväxande branscher och i små och medelstora företag. För att de 
mindre och medelstora företagen skall kunna utvecklas och klara av den alltmer hårdnande 
konkurrensen har behovet av en löpande kompetensutveckling fått en större betydelse. Enligt 
Nutek (2002) har småföretagen en stor och ökande betydelse för sysselsättningen och den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige.  
 
Det kanske viktigaste sättet för företagen att behålla och utveckla kunskap är strategiska 
satsningar på kompetensutveckling. Boethius & Ehdin (2000) skriver att den som blir först 
med att föra ut en bra produkt blir också bäst på att säkra sin framtid. Idag talar man 
om ”Speed Management” som medför att alla måste sträva efter ökad snabbhet och en 
förkortning av omloppstiden. Det räcker därför inte att vara en anpassningskonstnär. Den som 
väntar för länge i tron att en anpassning fortfarande är möjligt hamnar ohjälpligt i bakvattnet 
och stannar där. En välutbildad personal är idag ett starkt konkurrensmedel och då framförallt 
i den globala utveckling som nu sker. Kompetens och kunskap har blivit en avgörande 
möjlighet för den svenska industrin att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen.  
 
Genom vårt inträde i den Europeiska Unionen 1995 har vi fått möjlighet att ta del av 
Europeiska Unionens (EU) strukturfonder som via Växtkraft Mål 3 kan ge företag ekonomiskt 
stöd till kompetensutveckling. Det är av stor betydelse och intresse för både samhälle och 
företag att samspelet i form av bidrag till kompetensutveckling inom Växtkraft Mål 3 når 
fram på ett effektivt sätt då båda parter gynnas av detta. De bidrag som kan erhållas genom 
detta program är till hälften finansierat av EU, medan den svenska staten finansierar den andra 
hälften (proposition 2001/02:175). Härigenom ingriper staten och intar en aktiv roll med 
bidrag för att uppmärksamma företag och organisationer vikten av kunskap och 
kompetensutveckling. Staten har givit det svenska ESF-Rådet i uppdrag att förvalta och 
förmedla den Europeiska socialfondens program där Växtkraft Mål 3 ingår. En viktig del av 
näringspolitiken handlar enligt Nutek (2002) om att skapa förutsättningar för småföretagare 
att anställa och att expandera sina verksamheter. Här intar den strategiska 
kompetensplaneringen en stor roll. 
Utifrån detta valde jag att undersöka hur samspelet fungerar mellan ESF-Råden och företagen 
och vilken information som går ut till företagen omkring vikten av strategisk 
kompetensutveckling. Uppsatsämnet blir intressant då frågeställningen sammanlänkar 
information om programmet och vikten av kompetensutveckling.  
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1:2.  Tidigare forskning 

Handelshögskolan Göteborg 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har på uppdrag av Svenska ESF-Rådet i 
Göteborg att undersöka ”Varför söker inte fler företagare stöd för sin kompetensutveckling”. 
De har också undersökt företagens omvärldsuppfattning som kan bidra till utveckling av 
andra kompetenser. Undersökningen har gällt femtiotre företag för mikro, små och medelstora 
arbetsplatser i olika branscher inom Göteborgsregionen. Frågeställningen har varit vilken syn 
de har på kompetens och kompetensutveckling och vad de faktiskt gör för att utveckla sin och 
de anställdas kompetens för verksamheten. Undersökningen visar att den vanligaste 
satsningen på kompetensutveckling totalt sett är att acceptera kursinbjudningar från 
leverantörer.  Hälften av de intervjuade företagsledarna sade sig vara intresserade av att söka 
EU-stöd för sin kompetensutveckling, men de har inte haft tid eller känt till möjligheten. En 
del av de tillfrågade företagen var negativa till EU-stöd. Vidare framgår det av 
undersökningen att utbildningsnivån på företagsledaren har betydelse hur man bedriver 
kompetensutbildning, även företagets ålder spelar in. Undersökningen visar också att 
föreställningen vad kompetens är varierar. Rapporten ger råd att det behövs ett förfarande att 
lära ut hur man själv kan söka och köpa hjälp till kompetensutveckling. Den mesta 
forskningen om kompetensutveckling grundar sig på enskilda individers erfarenheter, 
villkoren i stora organisationer, eller grupper inom större verksamheter. I rapporten framhålls 
det att en fördjupad forskning vore bra om hur kompetensutveckling sker och skulle kunna 
ske i små verksamheter med små marginaler.    
 

Växjö Universitet  

Där bedrivs ett pågående forskningsprogram inom ”Forum för småföretagsforskning” 
Forskningsledare är Professor Åsa Lindholm-Dahlstrand, Högskolan Halmstad och Professor 
Bengt Johannisson, Växjö Universitet. Forskningsprojektet heter ”Småföretag i den lokala 
och regionala utvecklingen” 
 
1:2 Avgränsning 
Studien är avgränsad att gälla småföretag med ett till femtio anställda och Växtkraft Mål 3, 
punkt 1, som tar upp kompetensutvecklingsstöd till redan anställda. 
 
1:3 Syfte 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka vilken information företagen får från den 
Svenska Europeiska Socialfonden (ESF) och de lokala näringslivskontoren när det gäller 
värdet av strategisk kompetensutveckling.  
  
1:4 Frågeställning: 
Hur fungerar informationen ut till företagen omkring fördelarna att kompetensutveckla sin 
personal. 
- Hur sker informationen ut till företagen 
- Vad framgår av informationen 
- Framgår värdet av kompetensutveckling 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OMKRING LÄRANDET. 
 
I detta avsnitt presenteras teorin omkring lärandet och dess olika steg. Min avsikt är att 
belysa hur viktigt lärandet är för företagens utveckling. Kapitlet avslutas med hinder som kan 
förekomma  inom lärandet. 
 
2:1 Lärandets sociala organisation  

Enligt Säljö (2000) är det lätt att inse att varje samhälle har ett behov av att försäkra sig om att 
de fysiska och teoretiska färdigheter man utvecklat kan bevaras och föras vidare till 
kommande generationer. Om man inte skaffar miljöer och kommunikativa situationer där 
dessa görs tillgängliga för människor, riskerar man att förlora de insikter man gjort.  
Samhällets utveckling och komplexitet har gjort att vi inte bara kan hämta kunskap inom 
familjens ramar. Säljö (2000) menar att vi kan tala om primär socialisation och en sekundär 
socialisation. I den primära socialisationen står familjen i centrum för lärandet. Här lär vi 
livets mest grundläggande och viktigaste kunskaper och färdigheter såsom socialt samspel och 
hänsynstagande och skaffar sig insikt i en lång rad andra spelregler och förhållanden som är 
nödvändiga för att fungera i samhället. Under den sekundära socialisationen är det lärandet 
som sker i skola och andra institutionella miljöer. Här är lärandet i den sociala interaktionen 
annorlunda. I hemmet lärde vi oss i huvudsak genom att observera, ta efter och genom att 
delta i olika aktiviteter. I skolan är lärandet och undervisningen mål i sig. I skolan lär vi vad 
som anses nödvändigt utifrån ämnets krav. I den tidiga institutionaliseringen och regleringen 
av lärandet i arbetslivet blev man tvungen att skaffa yrkeskunskap genom lärling i en 
yrkesgemenskap. Den praktiska kunskap man skaffade sig som lärling till ett färdigt yrke 
räckte i allmänhet under hela yrkesverksamheten. Ellström (1996) framhåller att idag är arbete 
och lärande sammanlänkat även ur ett teoretiskt perspektiv. Lärandet har enligt den klassiska 
inlärningspsykologin innebörden att lärandet innebär förändring av yttre och inre beteenden.  
 
2:2  Livslångt lärande 

Begreppet livslångt lärande har flitigt använts i diskussionen om utbildning och lärande under 
senare decennier. Ellström (1996) anger att de mest fundamentala frågorna i den pedagogiska 
diskussionen handlar om förhållandet mellan vardagens lärande och organiserat lärande.  
Tanken om livslångt lärande har haft betydelse i den internationella diskussionen om 
utbildning från 1970-talets början. Främst har begreppet använts inom vuxenutbildningen. De 
tankar som då låg bakom begreppet livslångt lärande var hämtade från en humanistisk 
tradition, vilken ser människan som bärare av potentiella resurser. Här finns dock olika slag 
av begränsningar i detta synsätt, såsom institutionella, sociologiska och kulturella.  Under det 
senaste decenniumet har begreppet livslångt lärande alltmer kommit att användas i ett 
nyliberalt ideologiskt sammanhang, med förankring i en skolbildning om utbildning som 
brukar gå under beteckningen Human Capital School. Här blir utbildningen en ekonomisk 
angelägenhet som inte har anknytning till vare sig vad kunskap eller lärande är. Individen blir 
här reducerad till en ekonomisk varelse verkande och lärande endast med ett eget intresse för 
ögonen. Ellström (1996) menar vidare att det finns en annorlunda grundval för tanken till 
livslång lärande, ett integrativt perspektiv. Utgångspunkten för detta perspektiv är att det 
mänskliga lärandet sker i alla åldrar, från vaggan till graven, och att detta sker inom olika 
områden av livet. Enligt Säljö (2000) är lärandet en del i den kultur man lever i, där vi sedan i 
vår tur för kunskapen vidare genom olika artefakter och genom att helt enkelt leva och verka i 
sitt sociokulturella sammanhang. Kunskapen förs här vidare till nya generationer.   
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2:3 Olika lärande 

Enligt Säljö (2000) så bör lärandet ingå i företagskulturen och med detta synsätt kan man 
formulera personmål, inte i ekonomernas termer utan i ett språk som har med människor att 
göra. Det handlar om attityder, värderingar, kultur, lärostil, förnyelsetakt och 
kompetenstillväxt. Här används begreppet Human Learning Management som är en 
vidareutveckling av Human Resourse Management (kompetensutveckling). Begreppet lärande 
organisation har fokus på hur människor i ett företag kan bli bättre på att lära sig själva och 
lära sig tillsammans med andra för att utveckla företagets mål och framtid. Andersson (2000) 
anger att det finns två olika lärande. Formellt lärande, är det planerade lärandet, målinriktat 
lärande som sker inom ramen för särskilda utbildningsinstitutioner så som skola, folkbildning, 
universitet och liknande. Informellt lärande, är det lärande som syftar på det vi lär i 
vardagslivet eller i arbetet. Det informella lärandet kan också vara planerat men den största 
delen av lärandet sker spontant och för individen omedvetet som en sidoeffekt av andra 
aktiviteter. Inom den klassiska inlärningspsykologin är svaret på frågan vad individen lär 
tämligen enkelt, lärande betyder förändring av inre eller yttre beteenden. Inom den nyare, 
kognitivt orienterad psykologi omfattar synen på vad en människa lär, mer än enbart 
förändringar av beteenden. Man vidgar perspektivet och talar hellre om lärande som 
förändring av individens föreställningar, kunskaper, mentala modeller eller intellektuella 
färdigheter. 
 
2:4 Kunskap och makt   

Kunskap och makt är två begrepp som ofta förknippas med varandra. Att ha kunskap innebär 
att ha makt. Det kan gälla både individ som företag. Foucault (1983) har i sin vetenskap 
intresserat sig för relationen mellan makt och vetande och pekat på att allt vetande är 
oupplösligt förbundet med makt och sociala relationer. På så sätt blir vetande ett strategiskt 
och politiskt fält där det inte finns några neutrala och objektiva vetandeformer. Foucault 
(1983) menar att vanligtvis så skapas ett sådant vetande med hjälp av relationer där den ena 
av två grundprinciper sätts framför den andra, till exempel att tanken sätts framför kroppen, 
förnuftet framför sinnena och människan framför naturen. Foucault frågar sig vad det är som 
driver och organiserar viljan till vetande. Säljö (2000) anger att i ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande och utveckling är behärskning av språkliga eller intellektuella redskap ett centralt 
inslag. Här menar Foucault (1983) att språket är både tvetydigt och ofullständigt. För det 
första finns det alltid färre ord än det man försöker namnge. För det andra kan ett ord ha olika 
betydelser, vilket gör att det uppstår problem när man vill låsa fast en definition för ett 
fenomen. Foucaults (1983) poäng visar tydligt på språkets betydelse i konstituerandet av 
verklighetsuppfattningar. Detta gör att de traditionella uppdelningarna mellan vetenskap och 
ej vetenskap eller mellan subjekt och objekt hamnar i kris. Det Foucault (1983) gör i sina 
studier är att skildra hur det västerländska förnuftet etablerar sin hegemoni (politiskt 
inflytande) genom förtryck och genom olika uteslutningsmetoder. Foucaults (1983) tänkande 
får oss att gå vidare med frågor om det livslånga lärandet. Vad finns det för gränsdragningar 
när det gäller ett livslångt lärande. Är det ett fenomen som bygger på förnuftets dominans och 
kan denna dominans innebära att vissa former av lärande utesluts.  
 
Foucault (1983) anger hegemoni som en del i inlärningen och enligt Illeris (2001) kan 
begreppet socialisation hänföra sig till de processer varigenom individen tillägnar sig 
samhällets rådande normer och strukturer och på så sätt bli en del av samhället. När man talar 
om socialisation använder man sig emellertid av ett visst samhällsorienterat perspektiv på 
lärande. Socialisationen är alltså i grunden en process präglad av motsättningar, individens 
livsutvecklingspotential respektive motståndspotential.  
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I den definition som presenteras av UNESCO 1972 vad livslångt lärande är ger det fokus på 
följande fem punkter, 1) pågår under människans hela liv, 2) leda till ett systematiskt 
förvärvande av förnyelse samt komplettering av kunskaper, färdigheter och attityder, något 
som nödvändiggörs av de kontinuerliga förändringarna i människors levnadsbetingelser, 3) 
ytterst främja varje människas självförverkligande, 4) vara beroende av en ökad förmåga och 
en ökad motivation hos människor att engagera sig i självstyrda inlärningsaktiviteter 5) samt 
erkänna alla slag av pedagogisk påverkan av formellt som informellt slag. I dagens 
senmoderna samhälle anger Illeris (2001) att det finns en tendens till större öppenhet i 
samspelsformerna, samtidigt som marknadsmekanismerna i allt större utsträckning 
genomsyrar den påverkan vi utsätts för. Denna utveckling ställer allt högre krav på individens 
självstyrning, reflexivitet och ansvarsfullhet. Ordet kompetens har ofta kommit att förknippas 
med makt och kan kopplas till både på samhälls, företags och individ nivå.   
 
Människors möjligheter till utbildning och självförverkligande diskuteras allt mer, såväl 
nationellt som internationellt. Utifrån bland annat fördelningspolitiska aspekter diskuteras inte 
bara möjligheter till grundutbildning utan också möjligheter till återkommande utbildning och 
livslångt lärande. Ellström (1996) anger att återkommande personalutbildningar är en del i det 
livslånga lärandet. I den allmänna samhällsdebatten framförs ofta argument om att 
personalutbildning kan och bör ses som ett instrument för att motverka rådande 
utbildningsklyftor i samhället. I vad mån personalutbildning bidrar till att öka eller motverka 
utbildningsklyftorna är dock en empirisk fråga. Ett skäl eller argument för att utbilda 
personalen kan vara att öka människors hälsa och välbefinnande. Ser man personalutbildning 
ur organisationens synvinkel så är satsningen ofta styrd av teknikutveckling, arbetets 
utveckling och förändring i stort.  
 
Ellström & Nilsson (1997) anger att i det humanistiska perspektivet läggs tonvikten på en 
psykologisk, utvecklingsinriktad humanism, vilket kan uttryckas som att 
kompetensutveckling i första hand inte skall ses som en kostnad utan som en investering i 
organisationens mänskliga resurser. Vidare betonar det humanistiska perspektivet 
nödvändigheten av samspel och ömsedig anpassning mellan organisation och individ för att 
långsiktiga effekter skall uppnås. Det tekniskt – rationella perspektivet dominerade forskning 
och den politiska debatten om utbildning och utveckling under större delen av 1990-talet. 
Enligt Ellström (1994) så sågs utbildningen som ett medel eller verktyg som skulle främja ett 
kompetenshöjande lärande hos individer som deltar i kompetensutvecklingsinsatser. Ökade 
kunskaper på individnivå ses i nästa steg som ett medel för organisationen att uppnå ökad 
produktivitet och tillväxt. Verksamhetens mål ses inom detta perspektiv, som den viktigaste 
faktorn för att styra och förklara vad som händer inom organisationen. Ledningen kan i detta 
perspektiv relativt fritt utforma verksamheten och strategier implementeras från toppen utan 
medverkan från dem som berörs av besluten. Anledningen till att jag tagit med dess två 
perspektiv är att jag vill betona vikten att utan personligt engagemang och motivation, som är 
en av de starkaste drivkrafterna till utveckling, så kan det hämma den pedagogiska 
utvecklingsprocessen. Enligt Bergman (1995) så kommer motivation från den enskilda 
människans behov av att lära och förkovra sig. Väsentligt är också att medarbetarna har vilja 
att bli bättre och lära sig mer, vilket lättast uppnås om medarbetarna är motiverade.  
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2:5 Problemområden inom lärande/kompetensutveckling 

Svensson & Åberg (2001) anger att många företagare är medvetna om att 
kompetensutveckling är nödvändig, kanske rent av en överlevnadsfråga. Men vetskap om 
behovet är ingen garanti för handling. Det måste finnas praktiska förutsättningar att 
genomföra utbildningen. Just detta avskräcker många mindre företag ifrån att genomföra 
utbildningar på grund av att det är svårt att hitta ersättare.  Problemet är tydligen det samma i 
många länder. I en undersökning redovisad i Dagens Nyheter (2003–04-07) gjord av 
Accenture med intervjuer av tvåhundra företagsledare i USA, Europa och Australien svarade 
74 % av de intervjuade att personalrelaterade frågor är viktigare för företagens framgång idag 
än för ett år sedan. De angav att det är viktigt för företagen att behålla kompetent personal, 
förändra företagskultur och attityder bland medarbetare, förändra ledarskap och ledarbeteende 
och förbättra personalens prestationsförmåga. Även kundvård och kundtjänst ansåg de vara 
viktiga. Tre fjärdedelar av de intervjuade ansåg att de ökat eller behållit sin budget för Human 
Resource (HR) och kompetensutveckling det senaste året. Trots detta säger endast 17 % att de 
är nöjda med utvecklingen av sina utbildningsprogram och endast en av fyra ansåg att 
medarbetarna hade rätt kompetens för att utföra arbetet på ett sätt som låg i framkant i 
branschen. Undersökningen visade också att personalen inte ser sambandet mellan arbete och 
företagets strategi.  
 
2:6 Problem utbildningsanordnare - användare 

Axring & Nilsson (1999) anger att klyftan mellan anordnare och användare av en utbildning 
kan orsaka att utvecklingsstödet Växtkraft Mål 3 misslyckas. Problemet är att 
utbildningsanordnaren har dåliga eller bristfälliga kunskaper om företaget och de anställdas 
behov. Utbildningsanordnare har länge förlitat sig till resultaten från enkäter och 
förfrågningar om utbildningsbehov i företagen. De har sedan på basis av detta utvecklat 
kurser och utbildningsprogram. När kurserna sedan har bjudits ut så har de tänkta deltagarna 
ofta uteblivit. Företagen har ju erbjudits det de har efterfrågat men ändå tackat nej. 
Utbildningsanordnarnas uppfattningar och erbjudande om utbildning svarar alltså inte mot 
företagens behov och önskemål och därför uteblir efterfrågan. Högskolan i Dalarna och 
Högskolan i Gävle genomförde ett samverkansprojekt mellan lärcentra och fem 
Bergslagskommuner en enkätundersökning om utbildningsbehovet i små och medelstora 
företag. De angav tydligt att det var behovet av språkutbildning som de behövde, men när de 
nya kurserna erbjöds ett trettiotal företag visade det sig ändå svårt att få dem intresserade av 
utbildningarna. Svensson & Åberg (2001) redovisar att de företag som aktivt efterfrågat 
utbildningsinsatser har haft svårt att hitta det man sökt i utbildningsanordnarens utbud och när 
de väl har hittat en kurs med rätt innehåll så har den oftast varit svår att anpassa till tid, plats 
och i en form som passar verksamheten och de anställdas önskemål. Ett annat problem är att 
användarna har för stora förväntningar på utbildningsinsatser på individnivå. Satsningen har 
inte givit det resultat i verksamheten som man tänkt sig och tilltron till utbildning som en väg 
till utveckling minskar. Enligt Framtidens Näringsliv (2005) anser de att det är viktigt att 
utbildningssystemet anpassas till näringslivets behov. Ett annat problem är att många små och 
medelstora företag saknar koppling till forskning och utbildning vid universitet och högskolor. 
De anser också att det är nödvändigt att det skapas kompletterande vägar genom vilket 
företagen kan erbjudas kompetensförsörjning. 
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3. KOMPETENS 

I detta avsnitt förklaras innebörden av kompetens, validering och humankapital. Kompetens 
uppfattas idag som en viktig utvecklings- och konkurrensfaktor.  
 
3:1 Vad är kompetens 

Enligt Andersson (2000) innebär kompetensutveckling lärande och tillämpning av kunskaper 
och färdigheter i relation till en arbetsuppgift. Detta innebär också förståelse av olika mer eller 
mindre specifika arbetsuppgifter i en organisation. Kompetensutveckling måste också präglas 
av kontinuitet och en ständigt pågående kommunikation mellan organisationens medlemmar, 
ledare och ledda. Kompetensutveckling sker varje dag under förutsättning att det även sker 
medvetet lärande och att organisationen tillhandahåller ett lärande klimat med möjligheter till 
interaktiv återkoppling till de anställda. Kompetensutveckling kan vara såväl informell som 
mer formell. I det senare fallet är den mer systematiserad och sker då under planerade och 
genomarbetade former för att få avsedd effekt. Dessa effekter bör avspegla sig i förändrade 
insikter, kunskaper och attityder på individ, grupp och organisationsnivå. Syftet är också att 
öka organisationens och dess medlemmars förmåga att förstå, hantera och lösa problem och 
att arbetsuppgifter kan hänga samman med nya företeelser, betingelser, förändringar och krav 
som organisationen kommer att beröras av såväl på grund av interna faktorer som externa 
omvärldsfaktorer. Kompetensutveckling sker också i det tysta mer eller mindre omedvetet hos 
olika arbetstagare.  
 
Doherty (1996) definierar kompetensutveckling enligt följande: Kompetensutveckling är olika 
system av åtgärder som används för att höja en medarbetares, en grupps eller ett företags 
kompetens inom ett visst område. Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen 
eller företaget bättre använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser till exempel 
utbildning men också genom en rad andra åtgärder.  
 
3:2 Behöver vi kompetens? 

I projektet Framtidens Näringsliv (2005) anges att brister i kompetens och avsaknad av 
krävande kunder är på sikt ett stort hot för Sverige. Här redovisas också en 
intervjuundersökning gjord där 100 unga och äldre verksamma företagsledare och en 
enkätundersökning av 800 experter med anknytning till näringsutveckling. Flertalet 
bedömningar inom projektet pekar ut kompetens som en av de enskilt viktigaste 
konkurrensfördelarna i framtiden. Svensk Näringsliv anger att en arbetsmarknad med högre 
kunskapsinnehåll ger företagen ökade möjligheter men ställer också högre krav. 
Medarbetarnas utbildning och kompetensutveckling är nyckelfrågor för företagens framgång. 
Kunskap föråldras och förändras i en allt snabbare takt.  I boken Malvén (2000) anges att den 
organisationsorienterade kompetensen sätter fokus på den tillväxt och kvalitet som erfordras 
för att man, i konkurrens med andra företag, skall finna, behålla och helst utvidga kundkretsen. 
Detta gäller även den offentliga sektorn som nu också är konkurrensutsatt. Det gäller att 
behålla sina elever och patienter. Han anger också att den individuella kompetensutbildningen 
är framförallt viktig för upprätthållande av den professionella fackkompetensen.    
 
3:3 Kompetenskapital en dold tillgång 

Stewart (1998) anger att när aktiemarknaden värderar kunskapsföretagen till tre, fyra eller tio 
gånger det bokförda värdet av deras tillgångar förmedlar aktiemarknaden ett enkelt budskap. 
Budskapet är att kunskapsföretagets fasta tillgångar bidrar mindre till värdet av företaget än 
de immateriella tillgångarna som enligt Stewart (1998) är medarbetarnas talanger, ledningens 
effektivitet och  kvalitet på kundrelationerna. 
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Ett kunskapsföretags fasta tillgångar bidrar till ett mindre värde av företaget än de 
immateriella tillgångarna. Det är medarbetarnas talanger, ledningens effektivitet, kvalitet på 
kundrelationerna som är immateriella tillgångar. Dessa immateriella tillgångar utgör 
företagets intellektuella kapital. Man kan ha invändningar mot att föra in intellektuellt kapital i 
bokföringen, men det är ingen ursäkt för att strunta i att försöka värdera det. Priset man får 
betala är högt. I Edvinsson & Malone (1998) redovisar Michael Porter vid Harvard Business 
School en väldokumenterad undersökning av hur chefer och investerare fördelar resurser. Av 
undersökningen framgår det att de hellre placerar kapital i fysiska än immateriella tillgångar, 
vilkas avkastning är svårare att mäta. Detta trots den förändring som idag sker inom 
näringslivet, från tillverkande företag till kunskapsföretag.  
 

3:4 Intellektuellt kapital 

Ett företags marknadsvärde kan definieras som summan av finansiellt kapital och 
intellektuellt kapital. Det intellektuella kapitalet delas in i två huvudgrupper, humankapital 
och strukturkapital.                                                                                         

                                                                                                                    MMAARRKKNNAADDSSVVÄÄRRDDEE  
  
  

    FFIINNAANNSSKKAAPPIITTAALL                      IINNTTEELLLLEEKKTTUUEELLLLTT  KKAAPPIITTAALL  
  
  

                                                              HHUUMMAANNKKAAPPIITTAALL                                                      SSTTRRUUKKTTUURRKKAAPPIITTAALL  
 
Figur 1:1 Skandias IK värdeschema  
 
3:5 Strukturkapital. 

Edvinsson &, Malone (1998) anger att strukturkapitalet är det kapital som stödjer företagets 
anställda i deras produktivitet såsom patent, varumärken, källkoder och databaser. Ett starkt 
humankapital ger företaget stora överlevnadsmöjligheter på lång sikt även om humankapitalet 
skulle vilja lämna företaget. Strukturkapitalet delas in i fyra olika typer av kapital: 1. 
Kundkapital, är kunders lojalitet och deras köpbeteende, 2. Organisationskapital, består av 
företagets investeringar i system, verktyg och verksamhetsfilosofi, 3. Innovationskapital, är 
förnyelseförmågan och resultat i form av skyddande affärsmässiga rättigheter, 
4. Processkapital, är processer, tekniker och personalprogram som stärker och ökar 
effektiviteten i produktion och tjänsteleveranser.  
    
3:6 Humankapital 
Enligt Hansson & Andersson (1999) är humankapital så är värdet av all kompetens hos alla 
medarbetarna i ett företag och omfattar den kompetens medarbetarna kan tillföra företaget och 
därigenom bidra till att öka värdeskapande inom företaget. Tre värden: 1. Inre värden såsom 
attityder, kunskaper, insikter och relationsskapande. 2.Yttre värden såsom branschkännedom 
volymökning, produktivitetsökning och ökade kundkontakter. 3. Ekonomiska värden: såsom 
lägre kostnader, ökande intäkter och större vinstmarginal. 
 
 
 
Hansson & Andersson (1999) anger att humankapitalet är summan av all kompetens i 
verksamheten som bidrar till värdeskapande.  
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Edvinsson & Malone (1998) anser att humankapitalet är all individuell förmåga, kunskap, 
erfarenhet och skicklighet hos de anställda och ledning inom ett företag.  
 
Ett fel som företagen gör anser Guthrie (2001) är att de pengar som företagen använder på 
humankapital redovisas som kostnadsposter i årsredovisningen istället för som investering.  
I och med näringslivets förändring från tillverkande företag till kunskapsföretag så har 
företagens tillgångar blivit mjukvara. Ordet kompetens har blivit alltmer ett modeord inom 
företagsvärlden. I begreppet humankapital kan förutom kompetens även ingå analytisk 
förmåga, framåtanda och kreativitet. Kompetens som påverkar Humankapitalet är enligt 
Hansson & Andersson (1999) internutbildning, arbetskamrater, extern utbildning, 
arbetsrotation, egna studier, handledning, skolutbildning och  arbetslivserfarenhet.   
 
3:7  Olika former av kompetens 

Lundmark  anger att det är inte bara kompetensutveckling genom traditionell utbildning som 
räknas utan även: 
 
Strategisk kompetens handlar om kunskap och förmåga att hantera, målen för verksamheten 
och organisationsövergripande och långsiktiga frågor etc. 
 
Yrkesteknisk kompetens avser, teorier, metoder och principer av betydelse för 
arbetsuppgifterna, regler, redskap och hjälpmedel. 
 
Personlig kompetens avser, etik, personliga egenskaper, motivation, attityder och servicevilja. 
 
Social kompetens avser, samarbetsförmåga, förmåga att lyssna, förmåga att anpassa sig till 
skilda samtalspartner och förmåga att avläsa kulturen i en organisation. 
 
Sammanfattningsvis så kan kompetens beskrivas som, kunskaper, färdigheter, erfarenheter, 
värderingar och kontakter.  
 
3:8 Validering 

Jansson (2004) anger att en annan form av kompetenshöjning är validering, som bygger på en 
annorlunda värdegrund än det traditionella utbildningssystemet.  
I Sverige har två utredningar genomförts inom valideringsområdet: 
- Validering av utländsk yrkeskompetens SOU 1998:165 
- Validering av vuxnas kunskap och kompetens SOU 2001:78 
Efter några års försöksverksamhet förväntades en proposition inom valideringsområdet som 
dock uteblivit. Däremot finns det en samlad departementsskrivelse, DS 2003:23 som 
innehåller den statliga synen på validering. 
 
Från 2004 bedrivs det en försöksverksamhet inom validering där man inventerar tre 
kompetensområden: 
Baskompetens: att kunna använda matematik i arbetet, att kunna kommunicera, använda tal 
och skrift i svenska och eventuellt engelska och att kunna använda datorn i arbetet. 
Generell kompetens: allmän förmåga att fungera på en arbetsplats. 
Yrkeskompetens: förmågan att klara av att arbeta inom ett visst yrkesområde eller bransch. 
Av dessa tre kompetensslag har det visat sig att den generella kompetensen upplevs som 
svårast att hantera. Studierna som nu bedrivs inom detta område behandlas inte generell 
kompetens separat, utan har lagts in inom begreppet arbetsmiljö.  
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Exempel på öppen basvalidering 

 

2. Fallstudier, typiska vardagsstudier 
     i arbetslivet där man räknar (matematik)

3. Möjlighet att träna och testa sig själv 
    tillgång till övningsexempel i räkning 

4. Basvalidering, inventering av reell            
räknekompetens, Test + dialog 

1. Information om arbetslivets behov av 
     tillämpad matematik 

5. Återkoppling och avstämning,               
dokumentation, intyg + handlingsplan 

 
Fig. 1 Stegen i en öppen basvalidering. Jansson (2004) 
 
Jansson (2004) beskriver att vid en öppen basvalidering, det vill säga där till exempel en 
individs reella kompetens i matematik inventeras utan någon särskild yrkesinriktning, görs i 
princip samma sak som vid en yrkesinriktad basvalidering. Den förberedande delen bygger 
dock på mera allmänt material om arbetslivets behov av praktisk räknekompetens. En 
validering utförs inte enbart på företagen utan det sker genom tester, intervjuer och 
bedömningar. När det gäller yrkesvalidering finns det idag begränsad tillgång till relevanta 
tester. Inom vissa områden, där det funnits stora rekryteringsbehov har man dock tagit fram 
specifika tester. All validering av yrkeskompetens förutsätter att systemet har fullt stöd från 
branschens centrala organ. De kompetenskrav man validerar mot måste vara aktuella och 
relevanta ur branschens synpunkt, vilket endast branschen själv kan garantera. Utav 
kostnadsskäl finns det endast ett fåtal branscher som arbetat fram användbara kriterier. I 
Finland till exempel finns det trehundra yrken i en ständig databas och i England finns i 
NVQ:s databas åttahundra yrken. Här finns det mycket att göra för Sverige när det gäller 
kompetensutveckling.  
 
Enligt Jansson ( 2004) finns det ett antal steg på vägen när det gäller att identifiera validering. 
 
Nivå 1 
Ekvivalering är ett översatt dokument på en viss yrkesutbildning i ett annat land och några 
omdömen om den aktuella elevens prestationer. Metoden är dock relativt ovanlig i Sverige.   
   
Nivå 2 
Validering mot skolsystemets kriterier. Yrkeskompetens kan valideras inom alla 
yrkesområden, vilket omfattar allt från gymnasieskolans yrkesförberedande kurser till alla 
högskoleutbildningar med en yrkeskompetens. En validering mot ett speciellt yrke kan vara 
aktuell både för invandrare med utländsk utbildning som svenskar med erfarenhetsbaserad 
kompetens. 
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Nivå 3 
Validering mot branschkrav och certifikat. Vissa branscher har sedan länge olika licens- och 
certifieringssystem. Vid validering av yrkeskompetens kan etablerade branschkriterier 
användas. Där sådana saknas, vilket inte är ovanligt, måste branscherna, om de vill ge sin 
bransch valideringsmöjligheter, ta fram aktuella kompetenskriterier.   
1. Processinformation. Förhandsinformation om det aktuella yrkets/branschens yrkesroll    
    och kompetensbehov.  
2. Självskattning. Återkoppling och kompletterande intervju. 
3. Lättare validering i utbildningsmiljön. (Utförs av yrkeslärare på yrkesförberedande   
    utbildning med kompetens inom valideringsområdet.) 
4.Fullständig yrkesvalidering på arbetsplatsen. (utförd av yrkesman med branschens   
   förtroende och kompetens inom valideringsområdet). 
5. Utfärdande av dokument: kompetensbevis.  
 
3:9 Sammanfattning kompetens 
Organisationens behov av kompetensutveckling kan utläsas av glappet mellan individernas 
kompetens och de kvalifikationskrav som arbetet kräver eller som efterfrågas av arbetsgivaren. 
Kompetensutveckling är ett vitt begrepp, vilket innehåller många olika delar, både utbildning 
och arbetsträning. Dessutom kan kompetensbegreppet ses i två olika dimensioner, individ och 
organisationsrelaterad utveckling. En satsning på utveckling av individen medför även att 
organisationens kompetens gynnas. Kompetensutveckling är ett utmärkt sätt att skapa 
engagemang inom organisationen. Den främsta anledningen till att organisationen skall satsa 
på kompetensutveckling är dock inte för att skapa engagemang utan snarare för att tillgodose 
behovet av anpassning till förändringar i omvärlden. I diskussionen omkring 
kompetensbegreppet är det enlig Ellström (1994) viktigt att skilja på kompetens som 
fokuserar på individen och kvalifikation som fokuserar på arbetsuppgiften som individen skall 
utföra. 
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4. EUROPEISKA UNIONEN 

Detta avsnitt ger en förklaring av Europeiska Socialfondens program, Växtkraft Mål 3, och 
dess målsättning samt hur en ansökningsprocedur går till. 
 
4:1 Inledning 

Sveriges väg till medlemskap i den Europeiska Unionen inleddes med en ansökan den 1 juli 
1991 till det dåvarande EG. Förhandlingar inleddes och i november 1994 genomfördes en 
folkomröstning om EU – medlemskapet. Resultatet blev att väljarna ställdes sig positiva till 
ett medlemskap och den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. 
 
Enligt Sveinby (1995) så har det på ett generellt plan förändrat den svenska näringspolitiken 
sedan Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen. De näringspolitiska omställningarna 
beträffande statligt stöd till näringslivet, konkurrenspolitiken och statligt ägande kan ses som 
ett mer eller mindre direkt resultat av medlemskapet. Mycket tyder på att den svenska 
näringspolitiken kommer att anpassas till näringslivets behov, för att möta de utmaningar som 
ställs i globaliseringens tidevarv. Den viktigaste förändringen är emellertid att näringspolitik 
har upphört att vara ett politikområde, som tidigare har präglats av politiska motsättningar, till 
att bli ett fält som i hög grad utmärks av politiskt samförstånd. Globaliseringen av ekonomin 
tillsammans med de växande kraven på flexibel anpassning har gjort konkurrenskraft, 
innovationsförmåga och marknadsmässighet allt mer avgörande för samhällsutvecklingen på 
lokal, regional och nationell nivå. Utveckling mot ökad marknadsstyrning och minskad statlig 
reglering har ytterligare förstärkts av den statsfinansiella krisen i Sverige, liksom flera andra 
europeiska länder under senare år har genomgått. De underliggande tillväxtproblemen som 
varit en del av orsakerna till problemen, har också i sig tvingat fram ett ökat intresse för en 
mer marknadsanpassad utvecklingspolitik, delvis på bekostnad av den utjämningspolitik som 
varit kärnan i uppbyggnaden i den svenska välfärdsstaten. Vikten av kunskap och 
kompetensutveckling för att hävda sig i den ökande globala konkurrensen har även detta växt 
fram som ett av Europeiska Unionens viktigaste mål. Vid Europeiska Unionens toppmöte i 
Lissabon i Mars 2000 enades medlemsländerna om målsättningen att på tio år omvandla 
unionen till den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin i världen. Som ett steg i denna 
strategi har Sverige och Europeiska Unionen beslutat att skapa möjligheter för det svenska 
näringslivet och den offentliga verksamheten att ansöka om bidrag för kompetensanalys och 
kompetensutveckling genom att program benämnt Växtkraft Mål 3 som ingår i den 
Europeiska Unionens socialfond. Hälften av programmet finansieras av Europeiska Unionen 
och resterande finansieras av den svenska staten  (Proposition 2001/02:175) 
  
4:2 Lissabonavtalet 

Målsättning vid Europeiska Unionens toppmöte i Lissabon år 2000 var att ena Europiska 
Unionens stats- och regeringschefer om strategier som sätter kunskap och kompetens i fokus. 
Lissabonprocessen är en tillväxtinriktad strategi. Den utgår från tre hållbara dimensioner, 
ekonomi – miljö – sociala. Tre dimensioner som kan verka oförenliga. Men Lissabon – 
receptet korrekt tillagat ska de kunna ge näringslivet möjlighet att stärka Europas tillväxt och 
skapa arbete och välstånd till medborgarna.  
 
Lissabonstrategin (Mars 2000) anger att inom tio år ska Europeiska Unionen bli världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi med möjlighet till hållbar 
ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social 
sammanhållning. Vid en utvärdering Mars 2005 gjord av Europeiska Unionen framgår det att 
elva miljoner nya arbeten har skapats inom den Europeiska Unionen. Det blir fortsatt skapat 
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nya arbeten men i en långsammare takt. Utvecklingen av Lissabonstrategin har inte givit det 
önskade resultat man förväntade och är nu under stora förändringar. Bland annat kommer 
kommissionen att lägga större vikt på den rena marknaden, tillväxten och konkurrenspolitiken.  
 
Varje land är ansvariga för att skapa en bättre tillväxt både nationellt och gemensamt för 
Europa. Medlemsländerna måste själva utföra arbetet på hemmaplan och det åligger 
regeringscheferna att uppfylla vad de åtagit sig i Lissabonavtalet. En möjlighet de har är det 
stöd som Europeiska Socialfonden bedriver och ger regeringen möjlighet att ge företagen 
ekonomisk hjälp till kompetensutveckling av personalen. Enligt Svenskt Näringsliv (2005) 
som är en intresseorganisation för företag, redovisar i sitt framtidsprogram, Fördel Sverige, att 
kompetensutveckling är en viktig utgångspunkt för att Sverige på nationell nivå skall kunna 
genomföra Lissabonprocessen och bidra till att nå målen om ökad tillväxt och för 
konkurrenskraft för Europa. Här spelar Växtkraft Mål 3 en viktig roll. Växtkraft Mål 3 
administreras av ESF–Rådet som är en förvaltning underställd näringslivsdepartementet. 
Själva ansvaret för att företagen kompetensutvecklas ligger både hos individen och företagen. 
Svenskt Näringsliv, anger att de bara kan ange och informera om att det finns medel att söka, 
de anser att det är de enskilda företaget som bäst kan avgöra vilka behoven är och hur man 
uppnår de uppsatta målen.   
 
4:3 Svenska ESF-Rådet  

Är den myndighet som regeringen har utsett med uppgift att förvalta Europeiska 
socialfondens program där Växtkraft Mål 3 ingår. Myndigheten består av ett nationellt 
sekretariat i Stockholm och Falun samt tjugo regionala kontor uppdelade i sex 
förvaltningsområden. Karta över svenska ESF- kontor i Sverige se bilaga 5. 
Den utbetalande myndigheten av stöd är Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och ESF-Rådet. 
Regeringen styr verksamheten genom instruktioner och regleringsbrev genom ESF-Rådet. 
När det gäller kompetensutveckling utgår stöd till dem som godkänts som stödberättigade 
med maximalt 400.000:- per företag ( 2005 års siffror) eller verksamhet. För att ESF-Rådet 
skall bevilja ekonomiskt stöd för kompetensutveckling måste en handlingsplan för de 
anställda bifogas. När denna är beviljad skall en ny ansökan lämnas in om bidrag till själva 
genomförandet. Handläggare vid ESF-Rådet upplever att programmet är mycket regelstyrt 
och även riktlinjer och regler har inneburit svårigheter och osäkerhet för projektet. Genom att 
mycket tid går åt för att kontrollera så har de mycket lite tid över till proaktivt arbete med 
marknadsföring och spridning av programmets resultat. 
 
4:4 Växtkraft Mål 3 

Växtkraft Mål 3 är ett av Europeiska Unionens program som stöder kompetensutveckling i 
arbetslivet och står för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Genom att stödja 
kompetensutvecklingen medverkar programmet till ökad konkurrenskraft hos individer och 
företag och kan därigenom bidra till ekonomisk tillväxt. Avsikten är att ge ökad sysselsättning, 
jämställdhet mellan män och kvinnor, en hållbar utveckling samt ekonomisk och social 
sammanhållning. Mål 3 vänder sig i huvudsak till små och medelstora företag. För Sveriges 
del så har regeringen förhandlat med EU-kommissionen om utformningen av det svenska 
programmet inom ramen för Mål 3. Programmet innefattar anställda, enmansföretagare, 
arbetslösa samt långtidssjuka. Ledordet i programmet för samtliga insatser är 
kompetensutveckling. Programmets uppbyggnad innehåller kompetensutveckling för 
anställda, ökad anställbarhet och företagaranda, integration, mångfald och jämställdhet och 
lokalt projektstöd. Ett genomgående tema som måste övervägas och kommenteras i varje 
ansökan om stöd för Växtkraft Mål 3 insatser är jämställdhet mellan könen, IT-området, 
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hållbar utveckling och regional utveckling. Regering har utsett en övervakningskommitté (ÖK) 
som har till uppgift att kontrollera att Växtkraft Mål 3 genomförs med hög kvalitet.  
 
4:5 Småföretag missar EU – pengar 

Det finns gott om material kring Europeiska Unionens program Växtkraft Mål 3. Men 
företagen dränks av information och har svårt att sovra ut materialet. En studie genomförd av 
revisionsfirman KPMG för EU- kommissionens räkning (2001) studerade hur småföretagen 
utnyttjar stöd och bidrag. Enligt studien som bygger på enkät till 8000 företag i EU-länderna 
går 80 – 90 % av bidragen till stora företag, myndigheter och organisationer. Småföretagen 
vet ofta inte om att bidragsmöjligheter existerar. Bristen på information är det främsta hindret. 
De företag som känner till bidragen uppfattar dem inte som relevanta för det egna företaget. 
De tycker också att ansökningsprocessen är för krånglig.  
 
4:6  Sysselsättningsstrategi inom Växtkraft Mål 3 

Totalt har insatsområdet mellan år 2000 - 30 juni 2005 haft 1.044.425 deltagare. Kvinnor 
utgör en något större andel än män, 55 % kvinnor och 45 % män. Totalt har 37.495 projekt 
genomförts och av dessa har 32 876 projekt (88 procent)  genomförts på företag och 
arbetsplatser med mindre än femtio anställda.  
 
Målen för sysselsättningsstrategin i Växtkraft Mål 3 innebär: 
1. full sysselsättning 
2. förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetet 
3. ökad social sammanhållning och en arbetsmarknad öppen för alla. 
Under dessa finns övergripande mål, tio så kallade särskilda riktlinjer för sysselsättningen.  
 
Dessa är: 
1.  aktiva och förebyggande arbetsmarknadsåtgärder 
2.  skapande av nya arbetstillfällen och företagaranda 
3.  hantera förändringar samt främja anpassbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden 
4.  främja utveckling av humankapitalet och det livslånga lärandet 
5.  öka arbetskraftsutbudet och främja ett aktivt åldrande 
6.  jämställdhet 
7.  främja integration och motverka diskriminering på arbetsmarknaden 
8.  drivkrafter som gör arbete till ett attraktivt alternativ 
9.  omvandla odeklarerat arbete till reguljär sysselsättning 
10. ta itu med regionala skillnader i sysselsättningen.  
 
En enkätundersökning har gjorts bland företag och arbetsplatser som genomfört projektet 
inom insatsområdet 1 ”Kompetensutveckling för sysselsatta” här framgår att 16 % av 
företagen anger att omsättningen har ökat till följd av deltagandet i kompetensanalysen/ 
kompetensutvecklingen. Företagen har också, efter sitt deltagande i Växtkraft Mål 3, fått en 
klarare bild av sitt kompetensbehov inom företaget.  
(Ramball Management (2005)   
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4:7 Insatsområde 1 

 Insatsområde 1 behandlar kompetensutveckling av redan sysselsatta. 
 
 
1. Kompetensutveckling           
för sysselsatta (insatsområde 
1) 
 

  
 1. Kompetensutveckling anställda 
 2. Stöd till kompetensutvecklingsanalyser 
 3. Kompetens inom sak- mångfald, till- 
   gänglighet och jämställdhet 
 

 
4:7:1 Ansökan om stöd 

Ansökan om stöd från Växtkraft Mål 3 kan göras av alla verksamheter med anställda. Små 
och medelstora företag prioriteras dock inom analys och kompetensutvecklingsprojekt. Till 
små företag räknas företag med upptill femtio anställda. Dessa företagsgrupper har länge haft 
och har fortfarande stor betydelse för den svenska ekonomins utveckling.   
 
Antal arbetsställen och företag 2005 fördelat på storleksklass 
 
Klass Antal anställda Arbetsställen Företag 

01 0 676 982 676 359 

02 1 - 4 176 998 153 142 

03 5 - 9 51 852 35 156 

04 10 - 19 33 403 18 417 

05 20 - 49 22 261 10 689 

06 50 - 99 7 908 3 200 

07 100 - 199 3 345 1 491 

08 200 - 499 1 330 857 

09 500 - 999 323 380 

10 1 000 - 1 499 84 143 

11 1 500 - 1 999 24 69 

12 2 000 - 2 999 37 80 

13 3 000 - 3 999 9 53 

14 4 000 - 4 999 6 23 

15 5 000 - 9 999 12 67 

16 10 000 -  2  25 
Totalt 974 576 900 151 

Källa: SCB:s Företagsregister, SCB 

De företag som tillhör klass två till fem i ovanstående tabell anses inte ha samma möjligheter 
till finansiering som de större företagen därför har de förtur till stöd för kompetensutveckling.  
 
 
 
 
 

 19



4:7:2 Kompetensutvecklingsplanen 

De företag som önskar söka ekonomiskt bidrag från Växtkraft Mål 3 för kompetensutveckling 
av anställda måste först analysera och genomföra en kompetensanalys. 
 
I steg ett måste företaget utforma en kompetensutvecklingsplan  

- Kartlägg kompetensbehovet, gör en analys av medarbetarnas och arbetsplatsens    
  kompetensbehov.  
- Göra en plan för kompetensutvecklingen, sammanställ till en handlingsplan för 
  kompetensutveckling. 
- Skicka in kompetensutvecklingsplanen, handlingsplanen ligger till 
   grund för kompetensstödet.  
(ESF Kompetensutveckling, åtgärd 1:2) 
 
I en ansökan om ekonomisk ersättning för stödet ska det framgå att en skälig andel av de 
anställda omfattas av utvecklingsinsatserna.  
 
4:7:3 Kompetensanalys. 

Företag som avser att söka finansiellt stöd från programmet Växtkraft Mål 3 för  
kompetensutveckling måste först genomföra en kompetensanalys. Här får man fram och 
kartlägger vilka kompetenser som finns inom företaget och vilka av dessa som kan 
vidareutvecklas. Kompetensanalysen är en process som kartlägger nuläget och ger en 
framtidsbedömning av kompetensbehovet. I detta arbete ingår en verksamhetsanalys där en 
helhetsbedömning görs av företaget och där alla anställda deltar och dels görs en 
helhetsbedömning av varje enskild individs behov av kompetensutveckling som är kopplat till 
företagets förväntade framtida kompetensbehov. Analysen ligger till grund för ansökan om 
stöd för kompetensutveckling och skall vara genomförd inom loppet av sex månader. 
Resultatet sammanställs i en handlingsplan som omfattar samtliga anställda. 
 
Svenska ESF-Rådet beviljar och fattar beslut av ekonomiskt stöd för kompetensutveckling 
baserad på den handlingsplan som företaget har utarbetat. I denna skall tidsplan, prioriteringar 
och kostnader framgå. Genomförandet av kompetensutveckling kan ta olika lång tid beroende 
på företagets behov. En normal tidsplan brukar vara 1-2 år. Den ekonomiska ersättningen är 
max 8000:- per anställd dock utbetalas maximalt 400.000 per företag.  
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4:7:4 Kompetensanalysschema 

 

Datain- 
Samling 
Med mål-
grupp 
Med 
nyckel-
personer 

Beskriv-
ning av 
data 

Analys 
och 
Tolkning 
 

Åtgärder 
Pedago-
giska och 
Organisa-
toriska 

Fackkunskaper i fråga om en utbildnings 
innehåll samt kunskaper om planering och 
genomförande av utbildning. 

Tolkningsbas 
Studier av 
problemområd
et, 
Organisations-
förrutsättningar 
Teoretisk och 
Praktisk 
kunskap 
 

Fig 1. Principiell arbetsgång vid genomförande av en kompetensanalys.Lundmark (1998)   
 
Med utgångspunkt ifrån inlämnad kompetensplan beslutar Svenska ESF-Rådet om medel till 
projekt inom programmet Växtkraft Mål 3. ESF-Rådet kontrollerar även att projektet bedrivs 
enligt beslut. Den ekonomiska granskningen står Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) för som 
också utför betalning av ESF-medel för Växtkraft Mål 3. Utbetalning av medel görs först efter 
avslutad och godkänt utfört projekt. Vid större projekt kan utbetalning ske kvartalsvis när 
kostnaderna har avrapporterats.  
 
4:7:5 Kontroll av beviljade medel 

Kontroll och revision av projektet kan göras under projekttiden men även upp till elva år efter 
avslutat projekt. Kontroll och revision kan göras av ESF-Rådet och Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) men även av EU-kommissionens revisorer.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METOD 
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I detta avsnitt presenteras  metod, en redogörelse av urval samt metodkritik. 
 
5:1 Val av metod  

I mitt arbete har jag använt en kvalitativ metod då mitt syfte har varit att skapa en djupare 
inblick i hur ESF-Råden och näringslivskontoren arbetar. Då metoden bygger på ord, som är 
det centrala i analysen, och att kvalitativa data ofta är rik på information så anser jag att 
metoden ger en tydligare bild av det valda forskningsområdet.  
 
Jag har valt att använda information från intervjuer och dokument. Intervjuer utgör primärdata, 
vilket innebär att uppsatsskrivaren på egen hand samlat in informationen. I mitt arbete har jag 
även använt artiklar från tidningar och data från myndigheter som har anknytning till Växt 
Kraft Mål 3. Dessa källor utgör sekundärdata vilket är information som samlats in från redan 
existerande material. Denscombe (2001) anger att det är varken de undersökta ämnena eller 
ens karaktären i data som utgör kärnpunkten i kvalitativ forskning utan det som karaktäriserar 
kvalitativ forskning är att den ger en tydlig identitet genom sitt speciella tillvägagångssätt vid 
insamling och analys av data.  
 
5:2 Val av intervjutyp 

Jag har använt mig av personliga intervjuer vid insamling av primärdata. Intervjutypen har 
varit delvis strukturerad och härigenom kan ordningsföljden och formuleringen till viss del 
beslutas under intervjun vilket ökar flexibiliteten under intervjun. Anledningen är att jag 
genom den personliga kontakten med intervjupersonen får en god referens till svaren. Utav 
tidsbrist genomfördes det en telefonintervju med det kontaktade näringslivskontoret.  Mitt 
syfte med uppsatsen är att undersöka vilken information de mindre och medelstora företagen 
får omkring vikten av kompetensutveckling.   
 
5:3  Urval av respondenter 

Mitt urval av respondenter har varit personer som har anknytning till Växtkraft Mål 3. Urvalet 
har begränsats till personer från ESF-Råden kontor och näringslivskontor.  
Näringslivskontor är kommunens och företagens gemensamma kontaktorgan inom 
näringslivet. Inom de kommunala näringslivskontoren samordnas arbetet med både 
utvecklingen av det befintliga näringslivet och nyetableringar. Service ges till företagen bland 
annat genom information om tillgänglig industrimark, lediga lokaler samt information om 
statliga stödåtgärder med mera. Näringslivskontoren hjälper också till med frågor som rör 
Europeiska Unionen och ansökningar om olika former av EU-bidrag. Hjälp finns också att få 
med att söka möjliga vägar för bidrag och hjälp med att fylla i ansökningsblanketter.  
 
Den huvudsakliga anledningen till mitt urval är att dessa har bäst information omkring 
Växtkraft Mål 3 och har störst möjlighet att kunna påverka företagen omkring betydelsen av 
att det finns rätt kompetens i företagen. Geografiskt täcker de tillfrågade kontoren sex län i 
södra Sverige med olika strukturer, landsbygd och storstadsregioner, så jag anser att det har 
skapats förutsättningar för att uppnå en stor bredd i det kvalitativa urvalet och därigenom 
erhålla information som kan anses vara relevant för undersökningen.  
 
 

 

 

5:4  Intervjuguide 
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Vid utformandet av intervjuguide har jag valt att endast presentera uppsatsens huvuddrag och 
därefter låtit respondenterna tala fritt. Anledningen till detta är att de skall kunna berätta 
avslappnat omkring ämnet och därmed ge en mer detaljerad intervju utan påverkan. En 
ytterligare anledning till att låta respondenten tala fritt är enligt Svenning (2003) för att 
motverka intervjuareffekten, vilket innebär att motverka att intervjuaren kan påverka svaren.  
 
Inledande presentation 
- Presentation av uppsatsen 
- Förklara varför jag valt att kontakta personen ifråga 
- Fråga om jag får offentliggöra namnet i undersökningen.  
 
Inledande frågor 
- Vilken position har respondenten 
- Vilka arbetsuppgifter har respondenten 
- Berätta lite om ESF-rådet 
- Syftet med ESF-rådet 
 
Frågor om ESF-Rådets eller Näringslivskontorets informationsverksamhet ut till företagen. 
Respondenten får tala fritt.  
Frågeställningar under intervjun om detta inte framgår vid respondentens redovisning. 
- Hur fungerar informationen ut till företagen omkring fördelarna att kompetensutveckla sin   
   personal. 
- Hur sker informationen ut till företagen? 
- Vad framgår av informationen? 
- Framgår värdet av kompetensutveckling? 
 
5:5 Genomförande av intervjuerna 
 
Tidsperioden  Maj - Juni 2006 genomfördes intervjuerna med de berörda respondenterna vid 
personliga besök och per telefon. 
 
5:6 Metodkritik 

Denscombe (2001) anger att intervjuer ansikte mot ansikte är en kostsam metod med tid och 
resekostnader. Intervjumetoden med personliga intervjuer kan dock utgöra en risk då den 
skapar förväntningar mellan forskaren och den intervjuade. En ytterligare risk är att den 
intervjuade kan besvara frågorna på det sätt som de tror att de tror forskaren förväntar sig. För 
att motverka detta eller begränsa risken har jag valt att låta den intervjuade tala fritt och 
endast gå in med stödfrågor om den intervjuade tappar fokus på ämnet. 
Metoden proportionellt stratifierat urval innebär att forskaren väljer de människor som skall 
ingå i undersökningen. Det kan vara de personer som finns till hands just vid kontakten med 
företaget eller organisationen. Jag var medveten om att detta kunde förekomma och var ute i 
god tid för att avtala möten och därigenom öka möjligheterna till att träffa rätt person.  
På grund av kostnaden kan det nödvändiga antalet intervjuade bli ganska litet för en analys. I 
detta fall tillfrågas 15 % av de personer som kan anses relevanta för undersökningen. Vidare 
anser jag att fördelarna med den kvalitativa metoden överstiger nackdelarna.   
 
 

 

5:7  Validitet 
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Validitet betyder giltighet eller relevans. Enligt Stenbacka (2001) är det vid kvalitativa studier 
egentligen enkelt att uppnå god validitet. Med ändamålet att uppnå förståelse för ett socialt 
fenomen är undersökaren intresserad av att förstå en annan persons verklighet inom ett 
speciellt område, i detta fall Växtkraft Mål 3. Detta innebär att förståelsen för fenomenet är 
valid om respondenten har god kännedom om problemområdet och ges möjlighet att tala fritt 
utifrån verkligheten. Validitet uppnås således vid användning av icke styrda intervjuer med 
strategiskt väl valda respondenter.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTAT 
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Kapitlet är uppbyggt kring information om Växtkraft Mål 3 som framkommit under intervjuer 
med två ESF kontor som täcker sex län samt ett Näringslivskontor inom ett av länen. 
Informationen kommer från respondenterna om inget annat anges och är sammanställda för 
att få en helhet av intervjuerna. 
 
6:1 Inledning 

I en sammanställning av intervjuer gjorda med ESF rådens kontor framkom det att statens och 
EU:s syfte med bidragen  är att stimulera och påverka synen på kompetensutveckling. Idag ser 
den svenska staten och EU kunskap och kompetens som avgörande konkurrensfaktorer i den 
allt hårdare globala konkurrensen. De betonar också att den allt mer framväxande globala 
konkurrensen inte bara är ett hot mot det individuella företaget utan också för statens 
framgång för att erhålla skatteintäkter och därigenom säkra välfärden.  
 
Under intervjuerna framkom det att de stora företagen är duktiga på att kompetensutveckla, 
mycket beroende på att de har resurser till att anställa personal för just 
kompetensutvecklingsfrågor inom företaget. Därför riktar sig ESF – Råden i första hand sin 
information till små och medelstora företag då de behöver extra stimulans för 
kompetensutveckling. En ytterliggare anledning till att bidragen för kompetensutveckling 
riktar sig till denna målgrupp är att där finns störst tillväxtpotentialen.  
 
6:2 Intervjuer 

Enligt Söderström1 är det viktig för de mindre företagen att kompetensutveckla för att kunna 
möta den globala konkurrensen. Många av företagen anser att den globala utvecklingen går 
för snabbt och att de har svårt att ställa om produktionen. Det har skett stora förändringar 
under de senaste 10 åren. De mindre företagen inser inte detta anger Söderström och menar 
det bör framhållas på ett bättre sätt så att företagen förstår värdet av att satsa på 
kompetensutveckling. Söderström angav också att de vanligaste hinder för att ansöka om 
bidrag var att företagen inte hade tid, de fick ligga ute med pengarna innan ESF godkände att 
utbildningen har blivit utförd enligt deras riktlinjer, och det var inte alltid att den blev 
godkänd, samt att ansökningsprocessen är för komplicerad. Tiden från det att ansökan har 
lämnats in tills det att företaget får ett första besked anser de alldeles för lång. Anges inte alla 
kriterier som ESF kräver till ansökan så ges det ett avslag på ansökan. Respondenten angav ett 
exempel: 
 
” Näringslivskontoret i Växjö ville satsa på tillväxtföretag inom verkstadsindustrin 
verksamma inom Växjö kommunen. Kravet från ESF för att bevilja stöd till 
kompetensutveckling var att sex (1/3) av de aktuella aderton företagen skulle ledas av en 
kvinnlig VD annars beviljades inte stödet. Nu fanns det inga verkstadsföretag inom 
kommunen med kvinnliga VD så stödet fick avslag.” 
 
ESF  krångliga rutiner har spridit sig inom kommunens företag så att även om företagen har 
vetskap om stödet så avstår de från att söka. Växjö kommun har sextio miljoner till stöd för 
kompetensutveckling kvar ifrån 2005 och trots information till företagen vill de inte använda 
dessa på grund av ESF:s  regler. Söderström upplever att många företag inte vill växa eller 
kan växa på grund av bristande kompetens och väljer hellre att stanna på den nivå de har idag.  
________________________________________________________________________ 
1 Jan Söderström, Näringslivskontoret, Växjö, telefonsamtal den 17 Maj 2006 
Enligt Lindgren2 så anger företagen tidsbrist som hinder till kompetensutveckling, man har 
inte möjlighet att undvara personal, speciellt inte nu när företagen går på högvarv.  Möjlighet 
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för företagen att få bidrag till ersättare finns enligt Lindgren men denna skall då vara arbetslös 
och matchning till ersättaren är svår att finna.  
På min fråga hur  företagen får information omkring betydelsen av Växtkraft Mål 3 så angav 
Lindgren: 
 
”ESF gör informativa åtgärder såsom annonsering, radio reklam, företagsträffar och 
direktutskick till företagen. Här framgår det i huvudsak att det finns stöd (ekonomiskt) att 
söka. Vi lämnar ingen informationen hur kompetensutveckling påverkar företag på lång sikt 
eller betydelsen för dess överlevnad, vi har inte tidsresurser till detta”. 
 
Ansökningsförfarandet anser många företag som komplicerad och här kan man få hjälp från 
ESF via telefon men i de flesta fall anger Lindgren rekommenderar vi företagen att anlita en 
konsult som kan ta hand om hela genomförandeprocessen. 
 
Det framkom vid intervjun med Liedbergius3 att motivation är viktig vid upprättande av en 
kompetensplan och ledningen anser han måste vara engagerad till 100% och att 
kompetensarbetet är förankrat nedåt i organisationen för att ge avsedd effekt.  
Själva kompetensanalysen anser Liedbergius som mest viktig och många företag upplever 
analysen som omvälvande. En kompetensanalys anger inte bara behovet av ny kompetens 
utan även dolda kompetenstillgångar kommer fram.  
Liedbergius anger: 
 
”ESF huvuduppgift är att bevilja stöd för Mål 3 och att det är ESF förhoppning, ej uppgift 
eller ansvar, att vikten av kompetensutveckling kommer fram till företagen. Vårt arbete är att 
ta upp ansökan inte att sälja den. Däremot framhåller vi marknadsvärdet av att personalen 
har rätt kompetens och att man planerar långsiktigt”.  
 
Det framkom också vid intervjun med Liedbergius att ESF råden står inför en eventuell 
omorganisation där regeringen vill samordna samarbetet med Nutek – AMS – ESF-Råden. 
Detta för att bättre nå ut med information omkring värdet av kompetensutvecklingen och 
därigenom få ett bättre effektutnyttjande på bidragen till kompetensutbildningen.  
 
Enligt Söderström1 så anger företagen  att det är brist på pedagogiskt upplägg i informationen 
från ESF-Råden ut till företagen. Ofta planerar företagen kortsiktigt och i den högkonjunktur 
vi befinner oss i just nu så har företagen full upp med att klara produktionen och 
kompetensutvecklingsplanerna har låg prioritet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
1 Jan Söderström, Näringslivskontoret, Växjö, telefonsamtal den 17 Maj 2006 
2 Hans Lindgren samordnare ESF kontoret, Karlskrona, personlig intervju 23 Maj 2006 
3 Anders Liedbergius koordinator ESF kontoret, Lund, personlig intervju den 1 juni 2006 
6.3  Analys och tolkning 
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Företagen utsätts idag för en allt hårdare konkurrens genom den globalisering som nu sker. 
Den internationella konkurrensen utgör ett hot mot det svenska näringslivet och indirekt även 
ett hot mot samhället och vår välfärd. Detta har uppmärksammats av staten som alltid har ur 
historiskt perspektiv främjat det som är bra för samhället. Detta har skett genom bidrag och 
subventioner och motsvarande har man gjort med det man ansett dåligt med skatter och 
restriktioner. Genom dessa signaler, vad som är bra eller dåligt, försöker staten påverka 
attityder och förhållningssätt inom olika områden. På motsvarande sätt försöker staten genom 
bidrag, Växtkraft Mål 3, styra och påverka kompetensutvecklingen i företagen till att ta 
tillvara och vidareutveckla kunskap och kompetens. 
 
6.3.1 Värdet av kompetensutveckling 
 
Under intervjuerna har det framkommit att kompetensutveckling är av stor vikt för företagen 
att kunna tillgodose kundernas behov i den allt mer krävande marknaden. Sverige och EU ser 
ett växande hot från länder utanför EU området som kan påverka företagens överlevnad om 
inget görs. Kompetensutveckling har blivit ett nyckelbegrepp för att möta detta globala hot 
och staten försöker genom bidrag styra och påverka företagen att genom 
kompetensutvecklingen ta tillvara och vidareutveckla kunskap och kompetens, i detta  fall 
genom ESF-Råden. 
 
Enligt Andersson (2000) innebär kompetensutveckling lärande och tillämpning av kunskaper 
och färdigheter i relation till en arbetsuppgift. Detta innebär också förståelse av olika mer eller 
mindre specifika arbetsuppgifter i en organisation. Kompetensutveckling måste också präglas 
av kontinuitet och en ständigt pågående kommunikation mellan organisationens medlemmar, 
ledare och ledda. I projektet Framtidens Näringsliv (2005) anges att brister i kompetens och 
avsaknad av krävande kunder är på sikt ett stort hot för Sverige.  
 
Den främsta anledningen till att organisationen skall satsa på kompetensutveckling är dock 
inte att skapa engagemang utan snarare för att tillgodose behovet av anpassning till 
förändringar i omvärlden. I diskussionen omkring kompetensbegreppet är det enlig Ellström 
(1996) viktigt att skilja på kompetens som fokuserar på individen och kvalifikation som 
fokuserar på arbetsuppgiften som individen skall utföra. Lundmark (1998) anger att det inte 
bara är kompetensutveckling genom traditionell utbildning som räknas utan även strategisk 
kompetens som handlar om kunskap och förmåga att hantera målen för verksamheten och 
organisationsövergripande långsiktiga frågor. Under intervjuerna framkom det att bidragen till 
kompetensutveckling främst riktade sig till små och medelstora företag då man anser att det är 
dessa som är i störst behov av stimulans för att genomföra kompetensutveckling. 
 
6.3.2 Hur sker informationen till företagen 
 
Vid utvärderingen av intervjuerna framkom det att informationen från ESF kontoren endast 
innehöll information hur man ansöker om bidrag och hur uppföljningen fungerar. Detta sker i 
huvudsak genom icke personlig kontakt. Den forskning som har bedrivits vid Göteborgs 
Universitet på uppdrag av Svenska ESF – Rådet, varför inte fler företag söker stöd för sin 
kompetensutveckling, så har hälften av företagen svarat att de inte har tid eller känt till 
möjligheten.  
 
Marknadsföringen av ESF-Rådens tjänster sker genom media, såsom radioreklam, 
annonsering, direktutskick och även företagsträffar. Dock framkom det att det finns stora 
skillnader hur man bedriver information ut till företagen. ESF-kontoren har så kallade 
utlysningsperioder som varierar mellan regionerna. De aktuella projekten läggs ut på ESF-
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Rådens regionala hemsidor liksom information om de ansökningsdatum som gäller för de 
olika områdena. Informationen är av stor betydelse att den når fram till företagen. 
Handläggare vid ESF-Råden upplever att programmet är mycket regelstyrt och även riktlinjer 
och regler har inneburit svårigheter och osäkerhet för nya projekt. Genom att mycket tid går åt 
till att kontrollera redan befintliga projekt så har de mindre tid över till proaktivt arbete med 
marknadsföring och spridning av programmets syfte.      
 
Vid de intervjuer som är gjorda vid ESF kontoren kan man se vissa paralleller med 
undersökningen vid Göteborgs Universitet. Den kanske viktigaste delen, varför inte fler söker 
bidrag till kompetensutveckling, verkar ligga i att informationen inte når ut till företagen eller 
att de avstår då de ser ansökningsprocessen så omständlig att de inte har möjlighet att avsätta 
den tid som behövs.  
 
6.3.3. Vad framgår av informationen 
 
I rapporten från Göteborgs Universitet framhålls det att en fördjupad forskning vore bra om 
hur kompetensutveckling sker, och skulle kunna ske, i små verksamheter med små marginaler. 
I rapporten framgår det att det behövs ett förfarande att lära ut hur man själv kan söka och 
köpa hjälp till kompetensutveckling.  
 
Studien visar däremot att ESF - Råden ger signaler till företagen att ansöka om 
kompetensutveckling av personalen. I introduktionen vid ansökan av bidrag till 
kompetensutveckling ingår att företagen skall göra en kompetensanalys. Vad som skall 
kompetensutvecklas och varför överlåtes till det enskilda företaget att utreda. Studien visar att 
det föreligger en lucka i kommunikationen mellan statens mål med Växtkraft Mål 3 och ESF 
kontoren när det gäller information av värdet till  kompetensutbildning. Det framgår inte av 
studie var de mindre företagen skall få relevant information omkring den strategiska 
kompetensplaneringen. Informationen är viktig då både teoridelen och intervjuerna visar att 
kompetensutveckling är en nyckelfaktor för företagens möjligheter att utvecklas och 
därigenom stärka sin konkurrenskraft på marknaden. I den information som ESF-Råden 
lämnar i sitt broschyrmaterial så skall kompetensanalysen omfatta samtliga anställda.  
 
6.3.4. Värdet av strategisk kompetensutveckling. 

Statens syfte med ESF råden är att de skall vara ansvariga för bidrag till kompetensutveckling 
och även signalera vikten av kompetens. Det framkom under intervjuerna att det fanns tydliga 
samband mellan kompetensutveckling och engagemang och att kompetensutvecklingen ökade 
de anställdas arbetsmotivation och minskade sjukfrånvaron. Av intervjuerna framgår det att 
det är framförallt i kompetensanalysen som det kortsiktiga kompetensbehovet kommer fram. 
Däremot framgår det inte att företagen får information omkring den strategiska 
kompetensutvecklingen som är viktig för företagens långsiktiga överlevnad, utan den 
information som lämnas är begränsad till ansökningsprocessen. Enligt Andersson (2000) 
innebär kompetensutveckling lärande och tillämpning av kunskaper och färdigheter i relation 
till en arbetsuppgift. Den främsta anledningen till att organisationen skall satsa på 
kompetensutveckling är inte för att skapa engagemang utan snarare för att tillgodose behovet 
av anpassning till förändringar i omvärlden. 
 
Lundmark (1998) anger att det är inte bara kompetensutveckling genom traditionell utbildning 
som räknas utan även strategisk kompetens som handlar om kunskap och förmåga att hantera 
målen för verksamheten och organisationsövergripande och långsiktiga frågor.  Genomgående 
i min uppsats framhålls livslångt lärande och kompetensutveckling som en viktig del i 
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företagens överlevnad och konkurrenskraft på marknaden. För att läsaren skall förstå hur 
komplex kompetens är så har det fått stort utrymme i uppsatsen.   
 
Den växande globala konkurrensen påverkar i högsta grad våra företag och därigenom 
samhället. Arbetslivet har enligt Davenport & Prusak (2000) förändrats genom den snabba 
globalisering och hårdare internationell konkurrens vilket i sin tur påverkar lärandet inom 
företagen. Kunskap och kompetens har alltid varit en viktig konkurrensfördel för företagen 
men genom den snabba förändring som samhället nu genomgår räknas kompetens som 
färskvara. Det räcker inte idag att bara överföra kompetens från anställd till anställd utan man 
måste mer långsiktigt kompetensutveckla personalen för att inte slås ut i en allt mer 
kunskapskrävande omvärld. (Proposition, 13 oktober 2000) Man diskuterar idag alltmer 
begreppet livslångt lärande och då i anslutning till arbetet.  
 
Dagens internationella konkurrens kan ses som ett hot mot både företag och samhället. Det 
livslånga lärandet har kommit mer i fokus. Ellström & Nilsson (1997) anger att i det 
humanistiska perspektivet läggs tonvikten vid en psykologisk, utvecklingsinriktad humanism, 
vilket kan uttryckas som att kompetensutveckling i första hand inte skall ses som en kostnad 
utan som en investering i organisationens mänskliga resurser.  Vidare betonar det 
humanistiska perspektivet nödvändigheten av samspel och ömsedig anpassning mellan 
samhälle och organisation för att långsiktiga effekter skall uppnås.  
 
Ellström (1996) anger att återkommande personalutbildningar är en del i det livslånga 
lärandet. I den allmänna samhällsdebatten framförs ofta argument om att personalutbildning 
kan och bör ses som ett instrument för att motverka rådande utbildningsklyftor i samhället. I 
vad mån personalutbildning bidrar till att öka eller motverka utbildningsklyftorna är dock en 
empirisk fråga. I undersökningen framgår det att ett skäl eller argument för att utbilda 
personalen kan vara att öka människors hälsa och välbefinnande. Ser man personalutbildning 
ur organisationens synvinkel så är satsningen ofta styrd av teknikutveckling, arbetets 
utveckling och förändring i stort.  
 
Vidare betonar det humanistiska perspektivet nödvändigheten av samspel och ömsedig 
anpassning mellan organisation och individ för att långsiktiga effekter skall uppnås. Enligt 
Ellström (1996) så sågs utbildningen som ett medel eller verktyg som skulle främja ett 
kompetenshöjande lärande hos individer som deltar i kompetensutvecklingsinsatser. Ökade 
kunskaper på individnivå ses i nästa steg som ett medel för organisationen att uppnå ökad 
produktivitet och tillväxt Det tekniskt – rationella perspektivet dominerade forskning och den 
politiska debatten om utbildning och utveckling under större delen av 1990-talet. 
Verksamhetens mål ses inom detta perspektiv, som den viktigaste faktorn för att styra och 
förklara vad som händer inom organisationen. Ledningen kan i detta perspektiv relativt fritt 
utforma verksamheten och strategier implementeras från toppen utan medverkan från de som 
berörs av besluten. Anledningen till att jag tagit med dess två perspektiv är att jag vill betona 
vikten att utan personligt engagemang och motivation, som är en av de starkaste drivkrafterna 
till utveckling, så kan det hämma den pedagogiska utvecklingsprocessen. Enligt Bergman 
(1995) så kommer motivation från den enskilda människans behov av att lära och förkovra sig. 
Väsentligt är också att medarbetarna har vilja att bli bättre och lära sig mer, vilket lättast 
uppnås om medarbetarna är motiverade och deltar i utvecklingsprocessen.  
 
 
 
7. DISKUSSION 
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Kunskap skapar möjlighet till förändring. Genom att kompetensutveckla individerna i 
organisationen skapas förutsättningar för att kunna anpassa och möta framtida krav men även 
att kunna hantera förändringar i organisationen. Enligt Säljö (2000) så uppfattas lärandet inte  
enbart som något positivt. Den som inte har kunskap, blir beroende av den som har kunskap. 
Här menar jag att det inte räcker att bara kompetensutveckla sin egen organisation utan även 
undersöka eller påverka underleverantörer till att följa den utveckling som nu sker. Säljö 
(2000) anger att i ett komplext samhälle har kunskap ett marknadsvärde och är en 
utgångspunkt för maktövning genom att den som har kunskap kan skaffa sig fördelar av olika 
slag. Maktaspekten av lärandet tappas i allmänhet bort i psykologiska och pedagogiska 
sammanhang.  
 
Genom att lära och utveckla sin kunskap skapas möjlighet att förändra. Kompetensutveckling 
är på så sätt av betydelse för att verksamheten ska kunna förändras och utvecklas. Lundmark 
(1998) anger att det är inte bara kompetensutveckling genom traditionell utbildning som 
räknas utan även strategisk kompetens som handlar om kunskap och förmåga att hantera 
målen för verksamheten och organisationsövergripande långsiktiga frågor. Chefens roll anser 
jag vara viktig i detta sammanhang och att de ser vikten av kompetensfrågor men även att 
lyssna och motivera medarbetarna till att vilja utveckla sig i sin yrkesroll. Andersson (2000) 
anger att när ledarna påverkar medarbetarnas förståelse av sitt arbete, påverkar de också den 
kompetens som utvecklas i organisationen. Här anser jag att det vore lättare för ESF – råden 
att diskutera med ledarna omkring kompetensfrågor om de hade experter med kännedom om 
varje bransch behov samt fackkunskaper i fråga om utbildning och hur dessa skall genomföras 
för att uppnå bästa resultat.     
 
I undersökningen framgår det att många av de mindre företagen anger tidsfaktorn som orsak 
till att de avstår från att söka stöd till kompetensutveckling. Uppenbarligen är många ledare 
inom arbetslivet idag oklara över hur betydelsefull kompetensutveckling är för företagets 
konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad. Enligt Sandberg & Targama (1998) så är det 
viktigt att ledaren har en ambition att åstadkomma en kompetensförnyelse bland personalen. 
Det pedagogiska problemet är hur man skall organisera lärprocessen som leder till utveckling 
och förändring. Genom att kompetensfrågor har blivit så centrala i företagandet så är det 
viktigt att företagsledarna stannar upp och reflekterar över sin nuvarande position och hur 
framtiden kan förväntas se ut. Här kan ESF - råden spela en viktig roll genom att påverka 
företagsledningen hur viktig den strategiska kompetensutvecklingen är för företagens 
långsiktiga överlevnad och därigenom öka deras motivation till att satsa på personalutbildning.  
 
Man kan inte enbart se kompetensutveckling ur ett organisatoriskt utvecklingsperspektiv utan 
också ur ett samhällsperspektiv. Ett väl fungerande näringsliv skapar sysselsättning och 
intäkter till staten. Därför menar jag att kompetensutveckling av företagen är en fråga som 
berör oss alla. Staten har genom ESF råden möjlighet att ge företagen bidrag till 
kompetensutveckling för att de ska kunna uppnå sina mål och utvecklas. Av studien framgår 
det att ESF råden enbart informerar hur ansökningsförfarandet sker och krav på uppföljning 
av stödet. Just att man begränsar informationen till hur man ansöker om bidrag och att 
företagen upplever ansökningsprocessen tidsödande gör att många avstår från att göra en 
ansökan. Jag anser om den strategiska betydelsen av kompetensutveckling framgick tydligare 
i informationsmaterialet från ESF råden så skulle företagen lättare förstå värdet av 
kompetensutveckling och även öka sin motivation till att satsa på utvecklingsfrågor som berör 
verksamhetens framtida arbete och även individernas behov för att därigenom kunna behålla 
arbetskraften. Det är av stor vikt att ledarna förstår värdet av kompetensutveckling och att det 
inte enbart innebär att fylla verksamhetens behov utan även kunna tillgodose sina kunders 
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efterfrågan. Genom kompetensutvecklingen blir detta inte enbart ett konkurrensmedel utan 
också av betydelse för verksamhetens framtida utveckling.  
 
Av undersökningen framgår det att staten har givit ESF råden i uppdrag att signalera vikten av 
kompetensutveckling. Här menar jag att det finns brister i hur man framför informationen. 
ESF råden skickar ut information till företagen genom olika medier men det framgår av 
studien att det enbart gäller information omkring att det finns möjlighet till att söka stöd och 
hur man ansöker. Detta anser jag utgör ett problem för företagen genom att de inte alltid har 
möjlighet att utnyttja informationen direkt eller förstår värdet av kompetensutvecklingen. Min 
studie indikerar att det vore av stort betydelse om det i informationen framgick värdet av 
strategisk kompetensutveckling och att ansökningsprocessen gjordes enklare, som den är idag 
utgör den enligt studien ett hinder.       
 
I varje kommun finns det ett Näringslivskontor som har stor lokal kännedom omkring 
företagandet i kommunen. I studie framgår det att det inte finns något samarbete mellan de 
lokala Näringslivskontoren och ESF rådens kontor. Ett samarbete mellan dessa vore värdefullt 
då Näringslivskontoren har närmare kontakt med de lokala företagen än ESF råden. 
Näringslivskontoren kunde genom sitt nätverk påverka ledarna till utveckling och förståelse 
av värdet till strategisk kompetensutveckling och koppla detta till informationen omkring 
bidrag från Växt Kraft Mål 3.    
 
7:1 Förslag till fortsatt forskning. 

Under mitt arbete har jag uppmärksammat att informationen till framförallt de mindre 
företagen inte når fram när det gäller förståelsen av vikten till löpande och strategisk 
kompetensutveckling. Jag anser att en del av frågorna kan vara av intresse för vidare 
forskning.  Mitt förslag till fortsatt forskning är att undersöka vilken myndighet som bäst kan 
bära ansvaret för en samlad information till de mindre företagen, hur viktig 
kompetensutveckling är, samt hur denna information skall utformas på ett pedagogiskt sätt så 
att alla, oavsett utbildningsnivå, förstår värdet av den strategiska kompetensutvecklingen. Jag 
anser att undersökningen visar att det finns fler frågor omkring kompetensutveckling till 
mindre företag och värdet av den, än det finns svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8. SAMMANFATTNING  
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I inledningen av mina teoretiska studier framgick det att den globala utvecklingen påverkar 
företagens möjligheter att konkurrera på marknaden. De stora företagen har bättre möjligheter 
att anpassas sig till utvecklingen än de mindre och medelstora företagen. Jag fann också att 
det fanns ett samband mellan kompetensutveckling och företagens långsiktiga överlevnad. 
I mina fortsatta studier tog jag del av en forskningsrapport som Handelshögskolan i Göteborg 
gjort där det framkom att föreställningen av vad kompetens är variera, därför har jag redovisat 
ingående i uppsatsen vad kompetens innebär. I rapporten framgår det också att en fördjupad 
forskning vore bra om hur kompetensutveckling sker och skulle kunna ske i små 
organisationer med små marginaler. Detta väckte mitt intresse för att undersöka hur denna 
information sker ut till företagen. Under mina teoretiska studier framkom det att målsättning 
vid Europeiska Unionens toppmöte i Lissabon år 2000 var att ena Europiska Unionens stats- 
och regeringschefer om strategier som sätter kunskap och kompetens i fokus. Varje land är 
ansvariga för att skapa en bättre tillväxt både nationellt och gemensamt för Europa. 
Medlemsländerna måste själva utföra arbetet på hemmaplan och det åligger regeringscheferna 
att uppfylla vad de åtagit sig i Lissabonavtalet. I Sverige är det Svenska ESF-rådet som av 
regeringen fått i uppdrag att administrera den hjälp som företagen kan få genom Europeiska 
socialfonden Växtkraft Mål 3.  
 
Syftet med studie var att undersöka om informationen omkring vikten av strategisk 
kompetensutveckling når ut till företagen, i detta fall till de små och medel stora företagen. 
För att få svar på detta kontaktades två ESF kontor som täcker sex län och ett 
näringslivskontor inom ett av länen. Studien visade att de anser kompetens är viktigt för 
företagens framtida utveckling. Vidare framkom det att den strategi som Lissabonavtalet har 
att EU skall bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi inte stämmer överens med 
framförallt de mindre företagens vilja eller kunskap till att kompetensutveckla sig. Tidsfaktor 
har varit en orsak men även ansökningsprocessen till bidrag, samt svårbegripliga regler och 
krav för genomförandet av kompetensplanen, har gjort att företagen avstår från att 
kompetensutveckla sig med hjälp av stöd från Växtkraft Mål 3. Även kunskapen omkring 
värdet att planera den strategiska kompetensplaneringen saknas hos många mindre företag. 
Att kompetens är viktigt framgår av Foucaults (1983) forskning där det framgår att ha 
kunskap är att ha makt, vilket i detta sammanhang kan översättas till att makt är lika med att 
kunskap ger större konkurrenskraft på en allt mer krävande marknad. Forskningen har visat 
att statens näringspolitik inte har avsedd påverkan på företagens kompetensutveckling.  
Av undersökningen gjord av Accenture visar att endast 17 % av de tillfrågade företagen var 
nöjda med utvecklingen av sina utbildningsprogram. Detta visar att det finns en klyfta mellan 
anordnare av utbildning och den förväntade resultatet av användaren. 
 
Studien visar att det behövs in fler aktörer med kännedom om den globala utvecklingen till att 
informera de mindre företagen om hur viktig den strategiska kompetensutvecklingen är och 
hur den bör genomföras för att få avsedd effekt.   
 
Min slutsats är således att EU har en målsättning omkring kompetensutveckling som inte helt 
har genomförts av regeringen. Detta beror på att informationen ut till företagen omkring 
värdet av strategisk kompetensutveckling inte når fram. ESF-rådet anger att de inte har tid 
eller resurser till att informera företagen varför det är viktigt att följa med i den globala 
utvecklingen. Det verkar som EU och regeringen har ambitionen till att följa Lissabonavtalets 
målsättning men den svenska regeringen har genom ESF kontoren överlåtit till företagen att 
själva informera sig omkring värdet av strategisk kompetensutveckling.  
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BIL. 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Med ESF-råden och Näringslivskontor. 
 
 
1. Inledande presentation 
 
Presentation av uppsatsen 
Förklara varför jag valt att kontakta personen ifråga 
Fråga om jag får offentliggöra namnet i undersökningen. (Etik) 
 
2. Inledande frågor 
 
Vilken position har respondenten 
Vilka arbetsuppgifter har respondenten 
Berätta om ESF-rådet 
Syftet med ESF-rådet 
 
3. Frågor om ESF-Råden eller Näringslivskontorets informationsverksamhet ut till 
företagen. 
 
Respondenten får tala fritt.  
 
Frågeställningar under intervjun om detta inte kommer att framgå vid respondentens 
redovisning 
 

• Hur sker informationen ut till företagen 

• Vad framgår av informationen 

• Framgår värdet av kompetensutveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 2 
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Telefonintervju. 
Näringslivskontoret, Växjö 
Person: Jan Söderström 
Tel. 0470-43071  direkt nummer 
Mobil 070-5430718 
 
Presentation av mig själv och vilken kurs det avser. 
Ämnet för examensarbetet (Växt Kraft Mål 3) presenterades i stort. 
Därefter talade respondenten fritt och nedan är en strukturerad sammanställning av intervjun.  
 

Allmänt 

Den intervjuade anser att globaliseringen har gått för snabbt för många av de mindre 
företagen. De har haft svårt att ställa om produktionen. Vidare anser han att 
kompetensutveckling är viktigt för de mindre företagen för att kunna anpassa sig till den 
globala konkurrensen.  
 
Information 

Näringslivskontoret besöker och informerar omkring Växt Kraft Mål 3 på företagsmöten men 
tar inte själva direkt kontakt med företagen för att informera om EU och Mål 3. Däremot tar 
ALMI, Växjö upp Mål 3 vid sina kontakter med företagen i samband med företagsrådgivning. 
Här får de information vilka möjligheter de har till stöd för kompetensutveckling.  
 
Hinder 

De hinder som framkom under intervjun var att företagen inte hade tid, de fick ligga ute med 
pengar innan ESF godkände att utbildningen har blivit utförd enligt deras riktlinjer (och det 
var inte alltid att den blev godkänd) och att ansökningsprocessen är för komplicerad. Tiden 
från det att ansökan har lämnats in tills det att företaget får ett första besked anser de alldeles 
för lång. Anges inte alla kriterier som ESF kräver till ansökan så ges det ett avslag på ansökan. 
Respondenten angav ett exempel där Näringslivskontoret ville satsa på tillväxtföretag inom 
verkstadsindustrin verksamma inom Växjö kommunen. Kravet var från ESF för att bevilja 
stöd till kompetensutveckling att sex (1/3) av de aktuella aderton företagen skulle ledas av en 
kvinnlig VD annars beviljades inte stödet. Nu fanns det inga verkstadsföretag inom 
kommunen med kvinnliga VD så stödet fick avslag. Detta att ESF har så krångliga rutiner har 
spridit sig inom kommunens företag så att även om företagen har vetskap om stödet så avstår 
de från att söka. Växjö kommun har sextio miljoner till stöd för kompetensutveckling kvar 
ifrån 2005 och trots information till företagen vill de inte använda dessa på grund av ESF:s  
regler. 
Han upplever det som att många företag inte vill växa eller kan växa på grund av bristande 
kompetens och väljer hellre att stanna på den nivå de har idag.  
 

Förslag från respondenten 

Han föreslår att flera företag går samman om gemensam utbildning, förslagsvis företag inom 
samma bransch. Skälet till detta är att kostnaden skulle bli mindre då max summan per elev är 
max 8000:- eller maximalt 400.000:- per företag. 
 
 
Att kommunen anordnar en mötesplats för små företag för kompetensutbyte och annan 
information som kan vara värdefull. Han föreslår också att ESF förenklar 
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ansökningsproceduren och ställer krav på företagen som är mer rimliga till deras egen 
kompetens. Han anser att ESF:s policy bygger mycket på de resurser som de stora företagen 
har, och det är också de som får mest stöd då de har större möjligheter att undvara personal. 
 
Informationen ett Pedagogiskt problem 

På min fråga om värdet av kompetensutveckling framgick i informationen till företagen: 
Svaret var Nej, det framgår inte utan endast att det finns pengar till kompetensutveckling och 
var man söker. Han anser att det saknas Pedagogiska kunskaper hos ESF. Han anser också att 
företagen inte har insett med den snabbhet omvärlden förändras. Det har skett stora 
förändringar bara de senaste tio åren. Detta anser han bör framhållas på ett bättre pedagogiskt 
sätt så att de mindre företagen inser detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 2  
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Personlig intervju 22/3-06 
ESF-Rådet, Karlskrona 
Person: Hans Lindgren 
Tel: 0455-308171 
Mobil 070-6618172 
 
Presentation av mig själv och vilken kurs det avser. 
Ämnet för examensarbetet (Växt Kraft Mål 3) presenterades i stort. 
Därefter talade respondenten fritt och nedan är en strukturerad sammanställning av intervjun.  
 
Växtkraft Mål 3 tillkom 2000 och är en efterföljare till Växt Kraft Mål 4 som var det tidigare 
namnet under 1996-1999.  
ESF - rådet tillhörde AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) men blev en fristående verksamhet 
2001 efter önskemål från näringslivet.  
Problem uppstod vid segregationen beroende på att varje ESF kontor tidigare hade sitt eget 
upplägg. Företag som kontaktade olika ESF kontor fick därför olika besked. 2003 beslöt man 
att dela in de tjugo kontoren  i sex olika förvaltningsområden. Anledningen var att man ville 
förbättra samordningen mellan kontoren så att alla arbetade efter samma riktlinjer. Karlskrona 
tillhör förvaltningsområde fem där Blekinge- Kalmar- Jönköping och Kronobergs län ingår. 
En avstämning gjordes 2003 där det kom fram att projektframställningen behövdes ändras. 
Ändringen innebar bland annat att ersättning för kompetensutveckling endast kom att gälla 
externa kostnader. Tidigare fick man även ersättning för nedlagd tid i samband med 
kompetensutvecklingen. Projekten är indelade i 4 insatsområden. 1. kompetensutveckling 
anställda, 2. kompetensutveckling arbetslösa, 3. integration och jämställdhet  , 4. lokalt 
projektstöd. Företagen anger ofta tidsbrist som hinder till kompetensutveckling, man har inte 
möjlighet att undvara personalen. Under punkt 2, kompetensutveckling arbetslösa, finns 
möjlighet för företagen att erhålla ersättare för den som kompetensutvecklas. Problemet med 
detta anger respondenten är att matchningen är svår att finna till den som skall ersättas. Detta 
problem gäller i hela Sverige.  
 
På min fråga hur företagen får information omkring betydelsen av Mål 3 så var svaret: 
ESF gör följande informativa åtgärder Annonsering, radio reklam, företagsträffar och 
direktutskick till företagen. Här framgår det i huvudsak att det finns stöd (ekonomiskt) att 
söka. Det framgår inte i informationen hur kompetensutveckling påverkar företag på lång sikt 
eller betydelsen för dess överlevnad. ESF har inte tidsresurser till detta. 
 
Företag som gör en begäran om stöd får först göra en analys med handlingsplan. ESF 
rekommenderar en del företag till konsulthjälp med analysen. Själva ansökan som många 
anser är komplicerad så finns det möjlighet att få hjälp från ESF via telefon eller mail. 
Respondenten anser själv att ansökan kan vara svår att fylla i men han menar att den ger 
företaget en eftertanke. ESF rekommenderar ofta företagen att anlita konsulthjälp. 
Mål 3 prioriterar företag med upptill femtio anställda. 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 3 
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Personlig intervju 1.6.06. 
ESF-Rådet Lund 
Regional ESF Coordinator: Anders Liedbergius 
Tel. 046-327981  
 
Presentation av mig själv och vilken kurs det avser. 
Ämnet för examensarbetet (Växt Kraft Mål 3) presenterades i stort. 
Därefter talade respondenten fritt och nedan är en strukturerad sammanställning av intervjun.  
ESF-kontoren är indelade i sex förvaltningsområden där Skåne och Halland bildar område 
nummer sex.   
 
Respondenten anger att Växtkraft Mål 3 upphör den 31 december 2006 men kommer att 
slutföra pågående projekt först en bit in i 2008. Från och med 2007 kommer ett nytt upplägg 
att gälla ( namn och riktlinjer saknas) och där är budgeten redan fastställd men mindre än 
föregående sju- års period beroende på att nya medlemsländer har tillkommit.  
 
Den problemställning som ESF kontoren nu står inför är att EU Kommissionen skriver 
styrdokument till respektive lands regering som i sin tur utformar sitt nationella program. 
Detta nationella styrdokument för 2007 och sju år framåt har ännu inte kommit ut till ESF 
kontoren. De upplever det som svårarbetat och skapar ovisshet. Förberedelser för 2007 och 
framåt kan inte göras då riktlinjer saknas från Näringsdepartementet. Respondenten anger en 
trolig anledning till förseningen beror på att regeringen inte är nöjd och eftersträvar en större 
samordning mellan NUTEK, AMS och ESF. Detta för att få en kraftfullare effekt av 
åtgärderna.  
 
Motivation är viktigt  

Respondenten anser att kompetensanalysen som mest viktig och många företag har upplevt 
analysen som omvälvande. En kompetensanalys anger inte bara behovet av ny kompetens 
utan även dolda kompetenstillgångar kommer fram. Ledningen anser han vidare måste vara 
engagerad till hundra procent och kompetensarbetet måste vara förankrat nedåt i 
organisationen för att den skall ge avsedd effekt. Han anser det vara en pedagogisk fråga för 
att en kompetensplan skall lyckas, att den verkställande personalen känner till målet med 
kompetensutvecklingen. Han anser att kompetensutvecklingen kan höja arbetsmoralen genom 
att motivationen ökar. Det har också visat sig i vissa fall att sjukfrånvaron har minskat på 
grund av att kompetensen har ökat bland personalen.  
 
Konsulthjälp 

ESF Kontoret rekommenderar företag, som anger tidsbrist som skäl till att inte påbörja en 
kompetensanalys, att söka hjälp av en konsult. Konsulten kan även ta hand om hela 
genomförandeprocessen. 
 
 

 

 

 

 

Information 
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Respondenten anger att under en utlysningsperiod anordnads möten en gång i veckan för 
företag och offentliga sektorn. Företag med fem till femtio anställda prioriteras av ESF. 
Informationen innehåller vad som krävs av ESF för att få en ansökan godkänd, och hur 
företagen måste följa godkänt kompetensplan.  
   
ESF huvuduppgift är att bevilja stöd för Mål 3 och att det är ESF förhoppning, ej uppgift eller 
ansvar, att vikten av kompetensutveckling kommer fram till företagen. ESF arbete är att ta 
upp ansökan inte att sälja uppgiften. Däremot framhåller man marknadsvärdet av att 
personalen har rätt kompetens och att företagen planerar långsiktigt. ESF samarbetar även 
med så kallade ”partnerskap” som innebär att ESF partner så som fackföreningar informerar 
ut till företagen och branschorganisationer omkring ESF arbete. Samarbete med 
Näringslivskontoren var ganska passivt tills för ca 1,5 år sedan då de fick information från 
ESF att de kunde vara projektägare (huvudägare) av ett projekt där sedan i sin tur flera företag 
var knutna. Fördelen med detta är att projektägaren står för alla administrativa uppgifter 
inklusive ansökan, som många upplever krånglig. Resultatet inom kommunerna visade på 
stora skillnader, alla hade inte samma ambition eller förstått fördelarna.  
Nu när Växtkraft Mål 3 upphör vid årsskiftet så har regeringen ålagt ESF-Rådet att informera 
och sprida kunskap vad Mål 3 har betytt för den svenska arbetsmarknaden och för de anställda 
inom offentlig och privat marknad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA  NR 4 
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ESF – KONTOR I SVERIGE 
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