
 

©Advantum Kompetens AB  

www.advantumkompetens.se 

 

Kompetens – synsätt och definitioner 
Ordet kompetens är mångfacetterat. Det finns hundratals definitioner på ordet som 

sådant. En vedertagen definition finns i SIS Standard för Kompetensförsörjning 

SS624070: 

”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa  

kunskaper och färdigheter.” 

 förmåga = kunna utföra i praktiken – att göra  

 vilja = attityd, engagemang, mod och ansvar 

 kunskap = fakta och metoder – att veta 

 färdigheter = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap. 

 

Definitionen täcker in såväl personliga förmågor och motivation som de erfaren-

heter som personen tillskansat sig. Den sätter även tyngdpunkten på själva tillämp-

ningen – det vill säga att GÖRA något. Det är här som man behöver förtydliga sig 

inför en utvecklingsinsats och utifrån en rekrytering. Vad är det för förmåga som är 

viktig att utveckla? Hur beskrivs den?  Vad är det som  ska GÖRAs bättre, mer 

mindre eller på annat sätt?  

Formell eller funktionell kompetens  

Det handlar om att göra skillnad på utbildningar vi gått, erfarenheter och meriter vi 

tillförskansat oss. Det ”formella” som vi har på vårt CV och det ”funktionella” – det vi 

utför med hjälp av våra ”formella” meriter.  Att bara VETA vad vi ska göra räcker 

inte. Utan just viljan och vår möjlighet att omvandla något abstrakt till faktiska bete-

enden är avgörande. En bild kan beskriva sambanden på följande sätt:  

 

Figur 1: Funktionell kompetens - ett resultat av många delar  
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Organisatorisk kompetens 

Det som också bör läggas till är att vår kompetens, vår möjlighet att prestera också 

påverkas av hur vi som personer interagerar med andra och hur det ”system” fun-

gerar som vi är del av. 

Ser vi kompetens ur ett organisatoriskt perspektiv så kan vi definiera organisatorisk 

kompetens som 

 ”En organisations samlade kompetens, och förmåga att inom ramen för or-

ganisationens processer och system utföra en uppgift”.  (def enligt SS624070) 

D.v.s. kompetens, sett ur ett organisatoriskt perspektiv vägs samman av hur vi 

också samverkar och vilka förutsättningar vi har i ”systemet” – i organisationen – att 

nyttja vår kompetens. Har vi otydliga processer, otydliga värderingar och många 

svaga länkar i en organisation kan varje individs kompetens påverkas negativt. Det 

vill säga, vi nyttjar inte den kompetens som var och en besitter på grund av kring-

faktorer som inverkar negativt. 1+1 blir inte 3. I värsta fall inte ens 2. Det vill säga 

många – var för sig - kompetenta personer får inte mycket uträttat tillsammans i 

grupp på grund av mindre bra processer och samverkan eller ett otydligt ledarskap. 

Att arbeta med kompetens och kompetensutveckling handlar om att både se till in-

dividens kompetens och behov, men också att se till att miljön och förutsättningarna 

där individen ska nyttja sin kompetens är den bästa möjliga. 

Strategisk kompetensutveckling  

Att se på sina kompetensfrågor strategiskt innebär att koppla ihop kompetensut-

vecklingen med verksamhetens behov och målbilder och i en tydlig process sörja 

för att man i alla led och i varje situation utvecklar och styr sin kompetens utifrån 

dessa krav.  Att hela tiden se när en kompetens blir ”gammal” och var nya krav 

ställs så att man i utvecklingssamtal och i dagliga dialoger styr på rätt kompetens 

och i tid ställer om. Det är en utmaning där det kan behövas ett större fokus och 

omtag för att nå hela vägen fram.  

  

Figur 2: Att säkerställa rätt =användbar kompetens 

 


