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ABSTRAKT 

I denna uppsats är utgångspunkten att strategiska kompetensförsörjningsprocesser blir 

allt viktigare som områden för organisationsutveckling. Trots detta saknas forskning 

avseende fenomenets frekvens och omfattning ur ett pedagogiskt perspektiv.  Syftet med 

arbetet är således att undersöka definitioner av begreppet kompetens ur ett reellt 

perspektiv samt användandet av kompetensförsörjningsprocesser inom organisationer. 

Detta har gjorts i form utav kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 6 representanter 

från företag inom energibranschen vars organisationer består utav allt från 

kärnkraftsverksamhet till servicefunktioner.  Resultatet från dessa intervjuer har sedan 

kategoriserats och analyserats med hjälp av teoretiska referensramar från det pedagogiska 

området. Slutsatsen är att kompetens definieras med tyngdpunkten på attitydmässiga 

attribut samt att strategisk kompetensförsörjning används inom organisationerna, men i 

varierande omfattning och med varierande syfte. 

 

Nyckelord: Reell kompetens, Kompetens, Kompetensutveckling, Strategisk 

Kompetensförsörjning, Kompetensförsörjningsprocess 

 

 

  



 

ABSTRACT 

In this paper the starting point is that strategic human resource development processes are 

becoming increasingly important as areas of organizational development. Despite this 

there is a lack of research regarding the frequency and scope of the phenomena from an 

educational perspective. The purpose of this work is therefore to investigate the definitions 

of competence from a real perspective and also the use of human resource development 

processes within organizations. This has been done by qualitative, semi-structured 

interviews with six representatives from companies within the energy industry. The 

organizations consist of businesses from nuclear operations to service functions. The 

results from these interviews were categorized and analyzed using theoretical frameworks 

from the educational field. The conclusion is that competence is defined with an emphasis 

on attitudinal attributes and that strategic human resource development is used within 

organizations, but to varying degrees and with varying purposes. 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till det arbetslivspedagogiska forskningsfältets 

utveckling samt att tydligare beskriva begreppet strategisk kompetensförsörjning. 

Utifrån detta tydliggörs sedan uppsatsens syfte och forskningsfrågor formuleras. 

Avslutningsvis framställs uppsatsens disposition. 

 

1.1. BAKGRUND 

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är begrepp som blir allt vanligare i 

arbetslivet. Det blir allt viktigare för medarbetare att kompetensutveckling erbjuds, och 

det blir allt viktigare för arbetsgivare att erbjuda sina medarbetare rätt 

kompetensutveckling som även passar in i organisationens 

kompetensförsörjningsplanering. Trots att kompetens och dess utveckling i mångas ögon 

anses vara en nödvändig del i ett företags strategiska utveckling (Lindelöw, 2008), så är 

frågan om organisationer idag nyttjar möjligheten till en väl fungerande 

kompetensförsörjningsprocess i syfte att främja organisationens tillväxt. Samtidigt som 

en del tycker att en effektiv organisation ser till att strategiskt sammankoppla delarna till 

en kompetent helhet (Zangiski, Pinheiro de Lima & Gouvea da Costa, 2013) så menar 

andra att företagets personal bör betraktas ur en individuell synvinkel snarare än som en 

del i en organisatorisk strategi (Tengblad & Hällsten, 2000).  Att tillgång till eller frånvaro 

utav kompetensförsörjning påverkar organisationens framgång är dock klart, varför det 

är aktuellt att diskutera hur vi utnyttjar kompetensförsörjningens möjligheter till 

utveckling av både organisation och individ. Det är dock inte helt tydligt i vilken grad 

dagens organisationer har en strategiskt planerad kompetensförsörjning.  Det finns en hel 

del forskning kring begreppet, dess vikt och innebörd men fortfarande är omfattningen 

av kompetensförsörjningsprocesser inom olika organisationer mindre utforskad. Jag 

kommer därför att ägna denna studie till att undersöka hur reell kompetens definieras 

samt hur kompetensförsörjningsprocesser ser ut och används inom deltagande 

organisationer utifrån ett humanistiskt och/eller tekniskt-rationellt perspektiv.  
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1.1.1. DET ARBETSLIVSPEDAGOGISKA FORSKNINGSOMRÅDET 

Det var bättre förr, sägs det ofta i olika sammanhang. När det handlar om 

kompetensförsörjning är det inte säkert att det var bättre förr. Faktum är dock att 

arbetslivslärande alltid har funnits, i en eller annan bemärkelse. För länge sedan gick 

lärlingen i lära hos mäster inom det yrke denne avsåg att vara verksam i till dess att 

kompetensen blev tillräckligt hög för att lärlingen skulle kunna kalla sig gesäll. När titeln 

gesäll väl var förtjänad fanns det fortfarande en bra bit kvar att gå för att kunna titulera 

sig mäster, vilket från början var ett krav för att självständigt och med egen verksamhet 

få försörja sig inom hantverket. Många tog sig aldrig dit utan nöjde sig med att förbli 

gesäller under hela sitt yrkesverksamma liv, och då det från slutet av 1800-talet blev 

tillåtet att självständigt utöva ett hantverk utan att inneha en mästers titel så var det också 

möjligt ur ett försörjningsperspektiv (Jernström, 2000). Således var arbetslivslärandet 

redan då ett näst intill livslångt åtagande, alla fall om personen siktade på att bli mäster 

inom sitt skrå. Särskilt strategiskt var det dock inte, framför allt inte ur ett organisatoriskt 

perspektiv. 

Även idag handlar det i mångt och mycket om ett livslångt lärande i arbetslivet. De senaste 

årtiondena har arbetslivslärandet som pedagogiskt forskningsfält expanderat mycket, 

både i Sverige och internationellt (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Enligt Ellström et 

al (2005) har fokus inom pedagogikforskningen länge legat på det samhälleliga 

utbildningssystemet, och då främst på den formella utbildningen. Viss forskning har dock 

bedrivits även inom det arbetslivspedagogiska området sedan 1960-talet då flera större 

företag i Sverige identifierade ett behov utav specificerad personalutbildning och därför 

skapade egna utbildningsavdelningar (Ellström et al, 2005). Konkret forskning bedrevs 

dock inte i någon större omfattning och det dröjde ett tjugotal år innan Söderström (1981) 

publicerade sin studie ”Personalutveckling i arbetslivet och återkommande utbildning” 

som anses vara en av de första större forskningsinsatserna inom detta område (Ellström 

et al, 2005). Söderström (1981) menar att de utbildningspolitiska förutsättningarna för 

den arbetslivspedagogiska utbildningen är vitt skilda från de förutsättningar som gäller 

för den traditionella, samhälleliga, utbildningen. Vidare påtalar Söderström vikten av att 

öka intresset för forskning inom det som han kallar organisationspedagogik, det vill säga 

utbildningsfrågor inom myndigheter och företag. Från 1980-talet och framåt har den 

arbetslivspedagogiska forskningen vidgats till att inte bara omfatta de rent 



 

3 
 

utbildningsmässiga processerna, utan även personal- och organisationsutveckling samt 

att också ur en vidare synvinkel innefatta andra arbetsmarknadsfrågor där man studerar 

området ur bland annat en mångfaldsaspekt (Ellström et al, 2005). Sett ur ett vidare 

perspektiv har forskningen inom arbetslivspedagogik bidragit till ett fokusskifte, från att 

tidigare ha varit inriktat på den formella utbildningen till att även inkludera premisser för 

kompetensutveckling och kunskapande som en naturlig del av vardagen. Detta kan, sett 

utifrån ett allmänpedagogiskt perspektiv, också bidra till en ökad utveckling av 

förståelsen för vårt lärande och det ramverk som det omfattas av. Den inriktning som den 

arbetslivspedagogiska forskningen har för närvarande, där frågor knutna till 

arbetsplatsen som lärandemiljö, kunskapsbildning och kompetensutveckling är viktiga, 

kan tillsammans med intresset för anställdas deltagande i verksamhetens utveckling ge 

bidrag av betydande och bestående art till samhällsvetenskaplig forskning (Ellström et al, 

2005). 

 

1.1.2. VAD ÄR KOMPETENS? 

Kompetens betraktades under en längre tid som liktydigt med yrkesskicklighet, då 

hantverket sågs som den tydligaste indikatorn på yrkesmässig förmåga och så även under 

yrkesutvecklingen inom industrin. Skogbergs och Sköldborg (1991) menar att det var 

sannolikt att den tekniska förmågan avgjorde personens kompetensnivå samtidigt som 

det inte lades särdeles stor vikt vid den sociala förmågan som således kunde vara 

obefintlig utan att det påverkade den yrkesmässiga kompetensen. Idag betraktas 

kompetens ur ett något annorlunda perspektiv, där kompetensen inte enbart ses som ett 

rent tekniskt kunnande. En mer sammanhållen förmåga krävs för att i samarbete med 

andra kunna utföra arbetsuppgifter som bidrar till organisationens helhetskompetens 

(Skogsberg & Sköldborg, 1991). Problemet är ofta att avgöra vad som faktiskt är rätt 

kompetens och varför den är önskvärd. Drejer (2001) menar att kompetens består utav 

de fyra delarna teknologi, människor, organisationsstruktur och organisationskultur, som 

i påverkan av varandra skapar kompetens. Vidare beskriver Drejer (2001), utifrån de fyra 

delarna som utgör kompetens, hur en förändring i någon utav komponenterna teknologi, 

människa, organisationsstruktur eller organisationskultur leder till en utveckling av 

kompetensen (figur 1). Förändring inom någon utav dess delar är ju något som sker 
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kontinuerligt, varför detta kan tolkas som att en organisation har en ständig 

kompetensutveckling. 

 

 

Kompetens kan också beskrivas som en kombination av kunskap och färdighet i 

förhållande till den uppgift som individen eller organisationen förväntas utföra. 

Begreppet har troligen lika många definitioner som det finns skribenter inom ämnet, 

kanske fler ändå. Skogsberg och Sköldborg (1991, s. 7) definierar kompetens som ”[…]hur 

människor i en gemenskap på olika sätt, inom vissa givna ramar, kan lösa egna 

arbetsuppgifter och direkt eller indirekt bidra till att andra kan göra detsamma.”. Ellström 

(1992) talar om kompetens som en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift, situation eller kontext: 

 

 

KOMPETENSUTVECKLING

ORGANISATIONS-

KULTUR

TEKNOLOGI

MÄNNISKOR

ORGANISATIONS-

STRUKTUR

Figur 1. Modell för kompetensutveckling. 

Baserad på Drejer, How can we define and understand competencies and their development, Technovation, 2001. 
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Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i 

relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt 

förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra 

ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, 

utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 

erbjuder (Ellström, 1992, s. 21) 

 

Således är svaret på frågan om vad kompetens är inte entydigt, utan beroende utav 

organisationens och individens behov. Enbart faktakunskap räcker inte om individen inte 

vet hur den ska användas, det är också nödvändigt att ha vetskap om hur kunskapen ska 

användas. Det kan således anses vara upp till varje organisation att definiera vad 

begreppet kompetens betyder inom just deras verksamhet.          

 

1.1.3. STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Resonemanget kring var organisations specifika kompetensbehov i avsnittet ovan leder 

till införlivandet av ordet strategisk i sammanhanget kring kompetens och dess 

utveckling. Strategisk kompetensutveckling, eller ännu hellre strategisk 

kompetensförsörjning, innebär att ta tillvara och utveckla medarbetarnas och 

organisationens kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Det betyder vidare att se 

vilken kompetens organisationen besitter idag samt vilken kompetens den behöver 

imorgon för att sedan kunna fylla det kompetensgap som uppstår där emellan. I grunden 

handlar det alltså om att organisationen har en långsiktig, strategisk plan för hur man 

avser att säkerställa att organisationen har den kompetens som behövs för att styra 

företagets (eller förvaltningens) utveckling åt det håll dess visioner och mål pekar.  

 

1.1.4. KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH AFFÄRSUTVECKLINGSSTRATEGIER 

Strategisk kompetensförsörjning har utvecklats ur ett traditionellt 

affärsutvecklingsperspektiv, där strategier alltid på ett eller annat sätt varit involverade i 

organisationers utveckling. Den tidiga strategiska andan kom att kallas planeringsskolan, 

under vilken bland annat Igor Ansoff (1965) utgav sin ”Corporate Strategy”. De teorier 

som Ansoff presenterade kom under en lång tid att dominera affärsvärldens uppfattning 
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om framgångsrik utveckling, hans idéer kring hur man med matematiska modeller kan 

skapa effektiva beslutsunderlag var länge en föredömlig modell inom affärsvärlden (Lowy 

& Hood, 2004). Problemet som många såg det var dock att de beslutsmodeller som 

skapades, på grund av dess matematiska bas, ofta var väsentligt skilda från 

organisationens övriga verksamhet, vilket gjorde att det var svårt att sammankoppla teori 

och praktik. Ett tiotal år senare hade affärsvärlden istället anammat de tre fundamentala 

delar av den då så kallade positioneringsskolan som presenterats av Michael Porter (1980 

i Johnson, Scoles & Whittington, 2008).  Modellen för konkurrensanalys, de generiska 

strategierna och värdekedjan ur Porters ”Competitive Strategy” kom att bli mycket vitala 

delar i de strategier för affärsutveckling som användes under den perioden (Johnson, 

Scoles & Whittington, 2008) 

De strategiska teorierna hade dock fortfarande betoningen på affärsutveckling, och ännu 

inte så mycket på utveckling av organisationen som helhet. Så kom den andra hälften av 

1990-talet och kompetens var plötsligt en av de viktigaste faktorerna för strategisk 

framgång. Hamel och Prahalad (1994) framförde nya diskussioner om kärnkompetenser 

och hur tillgången till kompetens och kunskap är avgörande för organisationens 

framgång. Man menade vidare att kärnkompetenser utgjorde den framgångsfaktor som 

var omöjlig för konkurrenter att kopiera och att organisationens kompetens därför måste 

behandlas ur ett helhetsperspektiv, där kompetensförsörjningen utgjorde en del av den 

strategiska affärsplanen. Detta synsätt kom att bidra till en utveckling av det som kommit 

att kallas Human Resource Management (HRM) inom vilket strategisk 

kompetensförsörjning normalt kategoriseras.  Avseende det faktum huruvida 

organisationer i stort anammat detta perspektiv på personalledning så menar Bjurklo och 

Kardemark (2003) hur företagen nu kan sägas ha insett vikten av att värdesätta 

organisationens humankapital, och hur medarbetarna som kompetensresurs idag anses 

vara lika viktig ur ett strategiperspektiv som medarbetarna som fysisk resurs. Bowin 

(2011, s. 9) skriver ”Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt 

kompetens påverkar möjligheterna att nå framgång, utvecklas och hävda sig i 

konkurrensen”. Detta innefattar också behovet av att införa långsiktiga strategier inom 

kompetensförsörjningen, med tanke på att ett kompetensresursbehov tar väsentligt 

längre tid att säkerställa än ett fysiskt resursbehov. 
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1.1.5. DEN STRATEGISKA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGENS KRITIKER 

Samtidigt som trenden fortfarande går mer mot att använda medarbetares kompetens 

som en strategisk resurs i organisationens utveckling, menar vissa att det på sätt och vis 

kan betraktas som ett förlegat synsätt. Orsaken till detta diskuteras utifrån att 

strategierna för kompetensförsörjningen ofta skapas ur ett ledningsperspektiv, och mer 

sällan med större involvering av medarbetare (Tengblad & Hällsten, 2000). Vidare skriver 

de att det ur ett strukturperspektiv är omöjligt att i en övergripande funktion sortera, 

kategorisera och utveckla alla de olika kompetenser som krävs i en organisation av det 

större slaget. De tre största nackdelarna med att skapa strategier utifrån ett övergripande 

personalledningsperspektiv som HRM är: 

 

[…]1) att de anställda ses som en resurs som organisationen har rätt att 

omforma efter eget gottfinnande, 2) att de anställda i stor utsträckning 

behandlas efter enhetliga principer såsom varande personal snarare än 

unika individer och 3) svårigheten att från en central nivå fastslå 

hållbara strategier och översätta dessa till framtida kompetensbehov 

(Tengblad & Hällsten, 2000, s. 3). 

 

Andra tidiga kritiker menar även att personalledning enligt HRM skapar en falsk känsla 

av medbestämmande när det trots allt fortfarande handlar om personalstyrning uppifrån 

och ned (Jerkedal, 1986).  Tengblad och Hällsten (2000) menar vidare att ytterligare en 

svårighet med att skapa en integrerad affärs- och personalstrategi baserad på 

organisationens mål och vision är oförmågan att faktiskt förutspå framtiden, vilket andra 

menar kan vara fullt möjligt genom att göra en noggrann omvärldsanalys och att arbeta 

grundligt med scenarioplanering (Lindgren & Bandhold, 2008).  Också det synsätt på 

vilket personalledning enligt HRM bygger på, en ideologi om en gemensam organisatorisk 

kultur där medarbetare kittas samman genom dess föreställningar, värderingar och 

normer (Ellström, 1992), kan vara ett hinder för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Att 

skapa en stark organisationskultur menar Tengblad & Hällsten (2000) blir allt mer 

komplicerat i ett samhälle som mer och mer styr mot individens rätt och möjligheter att 

själv välja hur denne vill utforma sitt liv. Det blir allt svårare för organisationer att påverka 

medarbetaren på det djupa plan där värderingar finns rotade. Svensson (2005) påtalar 
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organisationskulturens inverkan på lärandets mening och betydelse genom att belysa de 

aspekter på lärande som utgörs av organisationens kultur via värderingar och normer. 

 

När det gäller lärandemiljöer är det två aspekter som är särskilt viktiga: 

Den ena är de värderingar som delas av ett kollektiv eller som är 

dominerande inom detta och som styr lärandet och gäller kompetens, 

prestation, lärande, utbildning, kommunikation, relationer med mera. 

Den andra är de kulturelement som utgör innehållet i lärandet, främst 

värderingar, kunskaper och färdigheter, som utgör eller ingår i den 

kompetens som utvecklas (Svensson, 2005, s.196). 

 

Svensson påtalar även hur dessa kulturelement i hög grad styrs av ledningen och att det 

utöver HRM-perspektivet utvecklats ett alternativt spår till sedvanlig strategisk 

kompetensförsörjning som genom att utnyttja individens påverkan på sin egen utveckling 

kan ge ett ökat lärande. Vidare skriver han också ”Att ta sin utgångspunkt från 

arbetstagarna för att befrämja önskat lärande har blivit alltmer nödvändigt ” (Svensson, 

2005, s. 197). Att ta sin utgångspunkt från arbetstagarna och därmed välja en alternativ 

linje till traditionell Human Resource Development där kompetensförsörjningen styrs 

utefter företagets mål och vision, föreslås av Tengblad och Hällsten (2000) genomföras 

på så vis att den strategiska kompetensförsörjningsprocessen, och således delvis 

organisationens strategi, ombesörjs av medarbetarna själva som i samråd med chef och 

personalvetare beslutar vilken kompetens organisationen är i behov utav.   

 

1.1.6. EN STANDARDISERAD KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROCESS 

2002 fastställde Swedish Standards Institute en standard för organisationers 

kompetensförsörjning, Strategiskt ledningssystem för kompetensförsörjning SS 62 40 70 

(Swedish Standards Institute, 2002), som utifrån ett kvalitetsperspektiv avsåg att säkra 

hanteringen av kompetensförsörjning och även att underlätta för organisationer att själva 

utföra denna kvalitetssäkring genom utgivandet av en tillhörande handbok SIS HB 355 

Kompetensförsörjning – Från Strategi till Resultat (Bowin, 2011). Standarden bygger på 
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en kompetensförsörjningsprocess i fyra steg: Kompetensanalys, Kompetensplanering, 

Genomförande och utvärdering (figur 2). 

 

 

Tanken var också att organisationer skulle ha möjligheten att gå vidare med ett 

certifieringsarbete inom kompetensförsörjningsprocessen. För att ytterligare förenkla 

användandet av standarden skapades den utifrån ett kompatibilitetsperspektiv gentemot 

andra ISO-certifierade ledningssystem som används och tanken var, och är, att dessa 

skulle vara relativt enkelt integrerbara (Bowin, 2011).  Intresset för standardens 

utvecklande i början på 2000-talet var stort och ett 30-tal organisationer deltog i arbetet. 

Idag, drygt 10 år senare, är det endast två organisationer som certifierat sig och ingen av 

dessa planerar att arbeta vidare med standarden (Lavén, 2012 i VINNOVA, 2012). Även 

om standarden i sig inte kan anses ha rönt särskilt stor framgång så ligger den dock till 

grund för flera andra diplomerande kompetensförsörjningsprogram som används mer 

frekvent (se till exempel Business Region Göteborg). Enligt Lavén (2012 i VINNOVA, 

2012) kan det vara så att organisationer väljer att skapa egna system för 

kompetensförsörjning utifrån den egna organisationens funktioner på grund av att i 

standarden SS 624070 formas kompetensarbetet till ett skapande av en likformig 

kompetensförsörjning, vilket gör att standarden kan bidra till minskade 

konkurrensfördelar och också att den blir för löst kopplad i förhållande till den egna 

verksamheten. Man talar också om att det finns en risk att den tysta kompetensen blir 

dubbelt osynlig, då standarden i mångt och mycket fokuserar den uttalade kompetensen. 

Lavén (2012, i VINNOVA 2012) menar dock att standarden utgör en god grund för det 

egna kompetensarbetet, även om den i sig inte verkar appliceras fullt ut.  

Figur 2. Källa: Swedish Standards Institute, SS 62 40 70, 2002, s. 4 
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1.1.7. KOMPETENSFÖRSÖRJNING UR ETT ARBETSMARKNADSPOLITISKT 

PERSPEKTIV 

Trots att användandet av standarder inte är frekvent så genomförs ett kontinuerligt 

kompetensförsörjningsarbete inom ramarna för det svenska samhället. Termen 

kompetensförsörjning ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv används generellt när 

man diskuterar högskoleutbildade kontra arbetskraftsbehov inom olika branscher, det 

vill säga att den arbetsmarknadspolitiska kompetensförsörjningen fokuserar 

kompetenser hos nyutexaminerade mer än organisationers egna kontinuerliga 

kompetensförsörjning (Sverige, Näringsdepartementet, 2002). Näringslivets egna 

undersökningar visar att vi idag präglas av kompetensbrist (Arena för tillväxt, 2012). 

Trots att utbildningsplatser och antal högskoleutbildade i Sverige kraftigt har ökat sedan 

1990-talet (SCB) kan denna kompetensbrist i första hand hänvisas till den bristande 

matchningen mellan organisationers behov och rådande utbud på arbetskraft, mer än till 

den strategiska kompetensförsörjningen inom organisationer.  Och även om den formella 

utbildningen har expanderat det sista decenniet, så har dock inte personalutbildningen 

ökat nämnvärt. Enligt undersökningar gjorda utav Statistiska Centralbyrån (nedan kallat 

SCB) under 2003 och 2010 deltog knappt hälften av Sveriges yrkesaktiva kvinnor och män 

i åldern 16-64 varje år i kompetenshöjande aktiviteter såsom utbildningar, nya 

arbetsuppgifter eller självstudier (se Tabell 1, s. 10). 

 

Tabell 1. Deltagande i personalutbildning första halvåret 2003 samt första halvåret 2010. 

Procent av yrkesverksam befolkning i åldern 16-64 år. 

Kön Januari till Juni 2003 Januari till Juni 2010 

   
Kvinnor 47 % 47 % 

Män 44 % 41 % 

Totalt 46 % 44 % 

Källa: SCB 2013 

 

Undersökningarna (SCB 2003, 2010) visade också att sannolikheten för att få delta i 

någon form utav personalutbildning är högst för kvinnor i medelåldern med tidigare 

akademisk examen och heltidsarbete inom offentlig sektor. Samtidigt som statistiken 
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tyder på att långt ifrån alla yrkesarbetande vuxna får ta del av kompetensutvecklande 

åtgärder, så pekar trenden på ett ökat fokus mot området för kompetensförsörjning. 

Regeringen utgav 2012 Den nationella innovationsstrategin där syftet är att bidra till ett 

väl fungerande innovationsklimat i Sverige per år 2020 och att: 

 

Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i näringsliv, 

offentlig verksamhet och civilsamhälle att utvecklas och mer effektivt 

bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och 

efterfrågan (Näringsdepartementet, 2012, s. 5). 

 

En nationell innovationsstrategi med detta mål innebär sannolikt att även organisationers 

kompetensförsörjning behöver ett ökat strategiskt fokus, med tillika långsiktighet och 

planering.  

 

1.1.8. DET HUMANISTISKA PERSONALLEDNINGPERSPEKTIVET 

Det humanistiska personalledningsperspektivet kännetecknas av en utvecklingsinriktad 

syn på utbildning och andra kompetensutvecklande åtgärder (Ellström, 1992). Det 

innebär att kompetensutveckling i första hand skall ses som en investering i 

humankapitalet och inte som en kostnad för organisationen. Organisationen framställs 

som ett informellt system där organisationsmedlemmarnas behov av gemenskap, 

delaktighet och självförverkligande poängteras. Kompetens behandlas som en av 

organisationens viktigaste resurser varför det för den humanistiska organisationen är 

viktigt att utveckla och tillvarata den genom utbildning och andra kompetensutvecklande 

insatser. Kompetensutveckling anses vara en del av den dagliga verksamheten och den 

organiseras genom planerings- och medarbetarsamtal och inte genom systematiska 

behovsanalyser (Ellström, 1992). Kompetensmässigt prioriterar det humanistiska 

perspektivet analys- och problemlösningsförmåga samt kompetenser som medverkar till 

skapandet av positiva attityder och motivation.  Det som antas kitta samman denna typ 

utav organisation är dess kultur, det vill säga de normer och värderingar som är 

gemensamma för alla inom organisationen. Verksamheter med detta synsätt utvecklas 

genom successiv och spontan anpassning till förändringar inom organisationen och dess 
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omgivning, snarare än genom centraliserad styrning. En humanistisk organisation har ett 

öppet och väl fungerande kommunikationsklimat, konsensus beträffande värderingar och 

mål samt ett fokus på problemlösning och flexibilitet (Ellström, 1992).  

 

1.1.9. DET TEKNISKT-RATIONELLA PERSONALLEDNINGPERSPEKTIVET 

Med det tekniskt-rationella perspektivet på personalledning handlar lärandet om att 

utveckla i första hand specifika, uppgiftsrelaterade kvalifikationer (Ellström, 1992). Här 

utnyttjas den strategiska kompetensförsörjningsprocessen till fullo, och den är vanligen 

baserad på verksamhetsplaneringen. Man beaktar även organisationens krav på 

kompetenser, medarbetarnas reella och utnyttjade kompetenser samt gapet som uppstår 

däremellan. Kompetensutveckling ses vidare som en investering i verksamheten som ska 

ge avkastning i form av till exempel ökad produktivitet. Aktiviteter baseras på rationella 

kalkyler där produktivitetsökningen sätts i relation till de kostnader som aktiviteten 

medför i form utav både de självklara utbildningskostnaderna men även löner, 

produktionsbortfall, resor, etc.  Det tekniskt-rationella perspektivet genomför 

kompetensutveckling i samband med teknologiska förändringar, eller i syfte att utveckla 

personer i nyckelpositioner, mer sällan får den stora skaran medarbetare ta del utav dessa 

åtgärder. En tekniskt-rationell organisation bygger på en centraliserad styrning och 

föreställningen att ledningen i hög grad har förmågan att styra verksamheten i enlighet 

med verksamhetsmålen (Ellström, 1992).   

 

1.2. PROBLEMDISKUSSION, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1.2.1. PROBLEMDISKUSSION 

Varje organisations mål bör vara att möjliggöra för både organisationen självt att 

utvecklas och dess medarbetare att utföra sitt arbete med bästa möjliga kompetens. Detta 

är möjligt genom att strategiskt planera sin kompetensförsörjning, vilket både innefattar 

att se till organisationens framtida behov, att utföra en korrekt behovsanalys före 

kompetensutveckling eller rekrytering samt genom att tillhandahålla adekvat 

kompetensutveckling.  
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Jag upplever att det är sällan behovsanalyser eller kompetensutveckling är så utförliga 

eller frekventa som de skulle kunna vara och att många chefer, ledare eller andra 

befattningshavare med ansvar för kompetensutveckling heller inte använder dem som 

områden signifikanta för organisationens konkurrenskraft och dess attraktionskraft som 

arbetsgivare.  

Ofta har kompetensutvecklingen setts som en ynnest för medarbetaren att få ta del utav, 

mer sällan som ett medel genom vilket organisationen kan vidareutvecklas. Och i de fall 

chefen eller HR-ansvarig har ansett att medarbetaren behövt lära sig något för att 

företaget ska nå uppsatta mål eller följa en strategisk agenda, så har det från 

medarbetarens sida ofta upplevts som ett tvång att delta istället för som en möjlighet att 

utöka sin kompetens.  

Även om det finns en mängd information gällande vad som kan anses utgöra kompetens 

och en hel del modeller av kompetensförsörjningsprocesser, så upplever jag att det 

saknas forskning avseende hur kompetens faktiskt definieras samt varför och hur 

organisationer reellt använder kompetensförsörjningsprocesser ur ett yrkespedagogiskt 

perspektiv. Jag menar därför att detta behöver studeras närmare för att skapa en ökad 

förståelse för fenomenet samt även i syfte att skapa grund för vidare forskning inom 

området. 

 

1.2.2. SYFTE 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur organisationer använder 

kompetensförsörjningsprocesser samt hur ett urval nyckelpersoner definierar begreppet 

kompetens.  

 

1.2.3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 Hur definieras kompetens? 

 Hur använder organisationer kompetensförsörjningsprocesser? 
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1.3. UPPSATSENS DISPOSITION 

 

 

  

  

1

•Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till det arbetslivspedagogiska
forskningsfältets utveckling, att tydligare beskriva begreppet strategisk
kompetensförsörjning samt tydliggöra de teoretiska referensramar som
kommer att användas i analysen. Utifrån detta tydliggörs sedan uppsatsens
syfte och forskningsfrågor formuleras. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens
avgränsningar och dess disposition framställs.

2

•Detta kapitel syftar till att presentera den vetenskapsteoretiska grunden
samt den metodiska ansats som uppsatsens forskningsarbete bygger på.
Utifrån detta framställs de metodval som har gjorts och det praktiska
tillvägagångssättet. Avslutningsvis redogörs för hur undersökningsmaterialet
har bearbetats.

3

•Detta kapitel syftar till att beskriva och analysera den information som 
framkommit under genomförda intervjuer. Inledningsvis presenteras 
respondenternas definitioner av kompetens för att avslutningsvis redogöra 
för kompetensförsörjningsprocesserna fungerar hos de deltagande 
organisationerna. 

4
•Detta kapitel syftar till att presentera de slutsatser som kan dras utifrån 
empiri. Avslutningsvis diskuteras kritik av det egna arbetet.
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KAPITEL 2. METOD 

Detta kapitel syftar till att presentera den vetenskapsteoretiska grunden samt den 

metodiska ansats som uppsatsens forskningsarbete bygger på. Utifrån detta framställs de 

metodval som har gjorts och det praktiska tillvägagångssättet. Avslutningsvis redogörs 

för hur undersökningsmaterialet har bearbetats. 

 

2.1. VETENSKAPSTEORI 

Det kan sägas att forskningen idag skapas utifrån två huvudsakliga vetenskapsteoretiska 

inriktningar, positivism och hermeneutik (Lundahl & Skärvad, 1999). Den första, 

positivismen, utgör grund för kvantitativa metodval och innebär att forskningen bygger 

på observerbar empiri. Den sista, hermeneutiken, bygger på uppfattningen att sanningen 

är tolkningsbar och utgör oftast grunden för den kvalitativa forskningen (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009).  Eftersom ambitionen med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse 

för hur organisationer ser på kompetensförsörjning så förefaller en vetenskapsteori med 

utgångspunkt i tolkning av upplevelser vara mest lämplig, varför jag har valt att 

genomföra mitt arbete med en kvalitativ grund. 

 

2.2. METODANSATS 

Att välja metodansats innebär att ta ställning till hur forskningen ska förhålla sig till 

sambandet mellan empiri och teori. Det finns tre metodiska ansatser, deduktiv, induktiv 

och abduktiv, varav huvudsakligen induktiv men även abduktiv, ansats används vid 

kvalitativ forskning. Den deduktiva ansatsen betyder att forskningen utgår ifrån teori som 

sedan bekräftas eller dementeras utifrån empiri. Deduktiva ansatser tillför således ingen 

ny substans till forskningen, så länge teorin bekräftas (Fejes & Thornberg, 2009). En 

abduktiv ansats innebär att forskningen utgår ifrån empiri utan syftet att bekräfta en 

teori, men kan även omfatta en teoretisk förförståelse inför insamlingen av empiri (Fejes 

& Thornberg, 2009). Den induktiva ansatsen innebär förenklat att teori skapas utifrån 

empiri (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Utifrån mitt explorativa syfte, som dock i grunden 

utgår ifrån olika teorier om kompetensförsörjningsprocesser, framstår en abduktiv 

metodansats som tillrådlig att utgå ifrån i undersökningen.  
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2.3. METODVAL 

Med ett kvalitativt förhållningssätt så finns det vissa datainsamlingsmetoder som är mer 

lämpliga än andra. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har skapat en 

guide med områden som intervjun ska beröra (Bilaga 1). Det finns således inga specifika 

frågor, men intervjun är heller inte helt och hållet utan styrning (Bryman, 2011). Den 

semistrukturerade intervjun anses vara den mest förkommande kvalitativa metoden för 

datainsamling och är den mest lämpliga metoden att använda när undersökningen 

omfattar ett mindre antal objekt samt när undersökningens syfte är att utreda individens 

upplevelse och tolkning av ett specifikt fenomen (Jacobsen, 2002).  Jag har valt denna 

metod för insamling av data på grund av dess möjlighet att i hög utsträckning låta 

respondenten styra samtalets utveckling, utan att riskera att förlora undersökningens 

fokus. 

 

2.4. URVAL 

Att välja rätt respondenter är en vital del av undersökningen då trovärdigheten påverkas 

utav den kunskap respondenterna kan förutsättas ha i det ämne undersökningen 

behandlar. Ett urval baserat på felaktiga grunder kan leda till att undersökningens 

resultat saknar relevans. De kriterier som styr urvalet bör ställas upp utifrån 

problemställningen och valet av respondenter bör styras av den information forskaren 

med sin undersökning vill få fram (Jacobsen, 2002). Det urval som gjorts i denna studie är 

en kombination utav bekvämlighets- och strategiskt urval (Bryman, 2011). 

Bekvämlighetsaspekten ligger i att den bransch jag valt att inrikta denna studie emot, 

energibranschen, är den bransch där jag själv arbetat det senaste decenniet och det 

föreligger således ett personligt intresse i valet utav bransch. Energibranschen är en 

kunskapsinnovativ och konkurrensutsatt bransch med stora behov av kontinuerlig 

kompetensutveckling, det vill säga att branschen har ett stort kunskapsbehov. Mitt 

personliga intresse ligger i upplevelsen av hur hanteringen av 

kompetensförsörjningsprocesser är mycket varierande. Jag vill själv se en utveckling av 

kompetensförsörjningsprocesser inom denna bransch och tror att relevansen i denna 

studie kan utgöra en grund för vidare forskning inom ämnet.  Det strategiska urvalet är 

kopplat till vilken typ utav respondent jag sökt för att få bästa möjliga information till att 

besvara de uppställda forskningsfrågorna och med intentionen att skapa en bredd och 
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variation i undersökningen. Resultatet gynnas av varierande kön och yrkesroller hos 

respondenterna eftersom de då representerar en mer heterogen grupp. Min intention var 

att välja ut tre linjechefsfunktioner respektive tre personaladministrativa funktioner. 

 

Urvalet ser ut som följer: 

R1 – HR-chef som har arbetat 3 år i sin nuvarande roll.  

R2 – HR-chef som har arbetat 10 år i sin nuvarande roll.  

R3 – HR-chef som har arbetat 5 år i sin nuvarande roll.  

R4 – Mellanchef som har arbetat 6 månader i sin nuvarande roll.  

R5 – Gruppchef som har arbetat 6 år i sin nuvarande roll.  

R6 – Mellanchef som har arbetat 15 år i sin nuvarande roll. 

 

2.5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

De tillvägagångssätt som använts under intervjuerna har varit 4 personliga intervjuer och 

2 telefonintervjuer. Alla intervjuer utom två har spelats in i syfte att inte riskera att förlora 

viktig information i processen. En utav telefonintervjuerna spelades inte in på grund av 

att inspelningsfunktionen inte fungerade och i detta fall diskuterades heller inte 

inspelning av intervjun med respondenten. Under en utav de personliga intervjuerna 

avbröts inspelningen på grund av att respondenten kände sig obekväm med att bli 

inspelad och hade därför svårt att lägga fokus på frågorna istället för själva inspelningen. 

Enligt Jacobsen (2002) är en av fördelarna med att spela in intervjuer att det är lättare för 

intervjuaren att följa med i samtalet när denne slipper anteckna konstant samt att det 

underlättar för ett korrekt återgivande av intervjun. 

De intervjuer som har spelats in har sedan transkriberats för att lättare kunna dela upp 

respondenternas svar i kategorier. De intervjuer som inte har spelats in har istället 

renskrivits och kategoriserats utifrån det skriftliga materialet. Samma områden för 

kategorisering har använts för alla intervjuer. 
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KAPITEL 3. RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel syftar till att beskriva och analysera den information som framkommit 

under genomförda intervjuer. Inledningsvis presenteras respondenternas definitioner av 

kompetens för att avslutningsvis redogöra för hur kompetensförsörjningsprocesserna 

fungerar hos de deltagande organisationerna. Jag kommer i analysen att utgå ifrån de av 

Ellström (1992) diskuterade definitionerna utav kompetens och kompetensförsörjning 

med vissa teoretiska tillägg där det är befogat. I den del som behandlar 

kompetensförsörjningsprocesser utgörs den teoretiska modellen av standarden SS 62 40 

70 (Swedish Standards Institute, 2002), samt handboken SIS HB 355 

Kompetensförsörjning – Från strategi till resultat (Bowin, 2011). Den teoretiska 

referensramen kommer även att kompletteras utav två av de perspektiv som enligt 

Ellström (1992) kan appliceras på kompetensförsörjningsprocesser, det tekniskt-

rationella samt det humanistiska perspektivet.  

 

3.1. KOMPETENS 

Att kompetens är relativt till varje organisations specifika behov har jag redan diskuterat. 

Jag har också nämnt ett flertal olika författare och forskares definitioner utav kompetens 

och i detta avsnitt kommer jag att vidare granska respondenternas definitioner utav 

kompetens i förhållande till hur detta begrepp definieras i teorin. Kompetens beskrivs av 

Ellström (1992) också som yrkeskunnande, och han identifierar även fem olika sätt att 

definiera detsamma. Jag har valt att i denna analys utgå ifrån det Ellström (1992) 

beskriver som ”Yrkeskunnande som reell kompetens”. Denna definition skiljer individens 

reella kompetens från den reella kompetens som krävs för uppgiften, vilket gör att 

analysen koncentreras på de förmågor vilka respondenterna anser tillhöra individen mer 

än de förmågor som hör till uppgiftens art.  

Ellström (1992) menar att kompetens, utöver kunskap, kan delas in i fem faktorer. För att 

utifrån Ellströms teorier illustrera hur kompetens beskrivs av deltagarna, givet att 

kompetens består utav kunskap i förhållande till dessa fem faktorer, har jag skapat en 

modell enligt figur 3 nedan. Med utgångspunkt i detta är det möjligt att identifiera 

samtliga angivna faktorer i respondenternas definitioner av kompetens. Det som alla 
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respondenter ger ett samlat intryck av att anse är att begreppet kompetens handlar om 

en allmän förmåga att omsätta kunskaper i handling, att göra praktik utav teorin.  

 

 

Samtliga respondenter menade också att kunskap inom arbetsområdet är mycket viktigt, 

och att det är noga att se till att kunskapen är aktuell och i linje med gällande lagar, 

förordningar och regler. Även om kunskap inte ensamt utgör kompetens så är det dock 

kompetensens kärna, vilket också illustreras i modellen ovan. Kunskap menar man dock 

inte vara synonymt med högre utbildning, kunskap kan likväl ha förvärvats genom 

erfarenhet.  Ellström (1992) diskuterar kunskap i reella termer i form utav det informella 

lärandet vilket möjliggör en reell kompetens som de facto är högre än den formella, även 

om han generellt menar att man bör betrakta dessa som kvalitativt skilda från varandra. 

80 % av respondenterna menar att en högre utbildning är ett krav i de arbeten som utförs 

inom organisationerna. Samtidigt menar en del av dem också att vissa arbeten kanske 

inte, egentligen, skulle kräva en akademisk examen men att interna önskemål om att 

 

Kunskap

Sociala Faktorer

Personlighets-

faktorer

Affektiva 
Faktorer

Kognitiva 
Faktorer

Psykomotoriska 
Faktorer

Figur 3. Modell över Kompetensens fem faktorer.  

Baserad på Ellström, Kompetens, Utbildning och Lärande i Arbetslivet, 1992. 
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utesluta en viss typ utav sökande till vissa tjänster bär orsak att till denna formella 

kompetens har blivit en del utav funktionsbeskrivningar där den kanske egentligen inte 

är nödvändig. Man menar också att en reell kompetens kan fungera likaväl om individen 

genom till exempel referenser eller arbetsprover kan styrka de kompetenser man påstår 

sig ha.  Jag tolkar därvid respondenternas diskussioner om kompetens som att det i vissa 

situationer görs en kvalitativ likställning mellan den reella och formella kompetensen, 

vilket tyder på att en kompetens som erhållits genom erfarenhet inte nödvändigtvis 

behöver värderas ur ett annat perspektiv än den formella kompetensen. Ellström 

diskuterar problematiken kring krav på formell kompetens i termer utav 

arbetsmarknadspolitiska orsakssammanhang, där han menar att ett högt tryck i en viss 

yrkeskategori kan driva upp de formella kraven. Han menar också att en önskan om att 

höja statusen på en specifik yrkeskategori kan vara grunden till ett ökat formellt 

kompetenskrav, och detta bekräftas av en av deltagarna i undersökningen som menar att 

det i hennes organisation har förekommit att de formella kraven av olika orsaker vida 

överstigit den reella kompetens som borde ha krävts för arbetet (R5, 2013).  

 

3.1.1. AFFEKTIVA FAKTORER 

Hälften av respondenterna menade att kompetensen också utgörs av vilja och intresse, 

vilket knyts till de affektiva faktorerna i modell 1.  Flera respondenter upplevde också att 

chansen för att medarbetare själva söker kunskap ökar i takt med intresset för 

arbetsuppgiften, vilket i sin tur skapar ett ”aktivt kompetensklimat” som en av 

respondenterna kallade det (R5, 2013). Vilja och motivation betonas också utav Ellström 

(1992), som menar att dessa affektiva faktorer är viktiga att ta hänsyn till i 

kompetensdiskussioner. En respondent menade att utan intresse är det inte möjligt att 

skaffa sig spetskompetens: 

 

Alltså, du måste ju tycka att jobbet är roligt. Det kanske inte är kul hela 

tiden, men du kan ju inte vakna varje morgon och känna att liksom 

”Nää, jag orkar inte…”. Jag menar, tycker du inte att det är kul så är du 

ju liksom inte heller intresserad av det? Och då är det svårt att bli bra 

på det också, och vi märker det ju och en sån person vill man ju inte satsa 

på, som inte vill själv (R6, 2013) 
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Samtidigt som respondenten menar att individen behöver visa intresse för sitt 

arbetsområde, så menar Ellström (1992; 2005) att man också kan se det ur ett omvänt 

perspektiv. Kompetensen kan byggas på ett anpassnings- eller utvecklingsperspektiv. 

Utvecklingsperspektivet innebär att individen genom ges möjlighet att delta i 

utformningen av det egna arbetet, vilket kan verka motivationshöjande och därigenom 

också ge individen möjlighet att visa en förmåga som tidigare varit dold. En annan aspekt 

på kompetens som endast nämns av en respondent, men som enligt Ellström även den 

kan kopplas till de affektiva faktorerna genom individens upplevelse av att kunna påverka 

den kontext som omger arbetet, är den organisationskulturella aspekten. Respondenten 

menar att organisationens kultur och värderingar bestämmer attityden inom 

organisationen. Attityden i sin tur påverkar viljan som i sin tur har inverkan på 

kompetensen och således menar respondenten att organisationskulturen är en del utav 

kompetensen. Om jag i samband med detta för ett ögonblick få ta ett avsteg från Ellströms 

kompetensteorier för att ge ytterligare ett perspektiv på organisationskulturens relation 

till värderingar och organisationskultur. Denna aspekt kanske inte är den första som 

dyker upp i en diskussion om kompetensdefinitioner, men det finns ett visst stöd för att 

dessa element kan påverka, inte enbart den individuella utan också den organisatoriska, 

kompetensen. Lahdenperä (2008) diskuterar differenser mellan monokulturella och 

interkulturella organisationer. Hon skriver i anslutning till den interkulturella 

organisationskulturen att: 

 

Kompetens och kunskap är således avgörande egenskaper till skillnad 

från en monokulturell organisation där lojalitet och lydnad med ”rätta” 

åsikter, värderingar och relationer premieras (Lahdenperä, 2008, s. 32) 

 

Nu talar Lahdenperä visserligen ur ett globaliserat mångfaldsperspektiv inom 

skolorganisationer, men jag menar att det ger indikationer om att kulturen överlag kan 

ha inflytande över organisationens kompetens. 
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3.1.2. SOCIALA FAKTORER 

Tillbaka till kompetenser och nu de sociala faktorerna. Flertalet respondenter nämner 

förmågan att samarbeta i samband med kompetens, vilket innebär att den sociala 

kompetensen upplevs vara viktig i sammanhanget. Denna upplevelse har god grund i 

teorin då även Ellström (1992) menar att faktorer relaterade till sociala aktiviteter såsom 

individens förmåga att arbeta i grupp är väsentliga för den organisatoriska kompetensen. 

Utöver samarbetsförmåga så handlar sociala faktorer även om individens förmåga att 

kommunicera. Ingen av respondenterna nämnde dock kommunikation kring definitionen 

av kompetens, varför det kan antas att detta per automatik räknas in i det som generellt 

kallas social kompetens eftersom det bör vara någorlunda svårt att föreställa sig social 

kompetens utan kommunikativ förmåga i någon form.  

 

3.1.3. KOGNITIVA FAKTORER 

Lösningsorienterad, var det en respondent som tyckte att medarbetaren bör vara. Således 

är problemlösningsförmåga den reella kompetens som ligger närmast. 

 

Ja, våran verksamhet bygger på ju att snabbt kunna lösa de problem 

som dyker upp och då fungerar det ju inte om vi inte kan komma på ett 

sätt att göra det. Det kan ju bli jättestora problem i slutändan om inte 

vi kommer på ett sätt att fixa det! Och det är ju vårat jobb så då måste 

vi ju tänka att inget är omöjligt att lösa (R5, 2013). 

 

Detta tillstyrktes utav ytterligare respondenter, lösningsorientation är en önskvärd 

förmåga. Att vara lösningsorienterad, eller rättare sagt att ha förmågan att lösa problem, 

kan härledas till de kognitiva faktorerna vilka spänner över en mycket vid horisont. I detta 

sammanhang talas det ofta om den typ av kunskap som kallas tyst kunskap (Tacit 

knowledge) vilken handlar om den kunskap som finns och kanske krävs men som av olika 

orsaker inte uttrycks i språklig form. En annan viktig kognitiv faktor är förmåga att fatta 

beslut, vilken mycket väl kan anses vara en viktig reell kompetens. Endast en utav 

respondenterna nämnde beslutsfattande i detta sammanhang, vilket är något förvånande 

då en förmåga att fatta beslut kan antas vara värdefull ur ett HRM-perspektiv där 
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medarbetare förväntas att självständigt kunna ta del utav organisationens utveckling 

(Ellström 1992: Flach 2006). Jag drar av det slutsatsen att de kompetenser som 

diskuterats under intervjuerna generellt avser den kompetens man gärna ser hos 

medarbetare utan större arbetsrelaterat resultat- eller ledningsansvar, då förmåga till 

beslutsfattande hos medarbetare i ledarroller rimligen kan anses vara en viktig reell 

kompetens.  

 

3.1.4. PSYKOMOTORISKA FAKTORER 

Innan vi helt lämnar de kognitiva faktorerna, så ska också de psykomotoriska faktorerna, 

som Ellström (1992) menar är en av de fem olika faktorer som kan utgöra kompetens, 

nämnas. Bland dessa psykomotoriska faktorer återfinns det som bland annat kan kallas 

fingerfärdighet eller handlag. Detta diskuterades endast en gång under intervjuerna, 

vilket mycket väl kan bero på att respondenterna övervägande sätter organisationernas 

administrativa tjänster i samband med den kompetens vi diskuterat under intervjuerna.  

 

3.1.5. PERSONLIGHETSRELATERADE FAKTORER 

Avslutningsvis återfinns de personlighetsrelaterade faktorerna. Ellström beskriver dessa 

bland annat som det självförtroende en individ känner inför att slutföra en uppgift, eller 

den självbild individen lever med i yrkesrelaterade sammanhang. Detta var inget som 

diskuterades under intervjuerna, även om Ellström (1992) menar att dessa faktorer inte 

bör uteslutas då de kan ha stor betydelse för det resultat en individ har möjlighet att 

åstadkomma. 

 

3.2. KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROCESSEN 

Att inom organisationen ha en kompetensförsörjningsprocess definieras enligt en 

respondent såhär: 

 

Kompetensförsörjning, det innebär att vi har rätt kompetens, på rätt 

plats vid rätt tid inom organisationen (R2, 2013). 
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Enligt SS 624070 (Swedish Standards Institute, 2002) bör en 

kompetensförsörjningsprocess integreras med organisationens kort- och långsiktiga 

strategiska affärsplanering. Enligt denna standard skulle organisationen kunna skapa ett 

ledningssystem för kompetensförsörjning som ser ut enligt figur 4 nedan. 

 

 

Min undersökning har visat att det dock inte är särskilt frekvent förekommande med ett 

implementerat ledningssystem för kompetensförsörjningen. Policys och rutindokument 

förekommer, även om också det skiljer sig åt mellan organisationerna. Man skulle kunna 

tro att kompetensförsörjningsprocessen för respondenternas respektive organisationer 

borde ser likadan ut då denna undersökning genomförts i en och samma bransch, men på 

grund av branschens komplexitet och variation i kärnverksamheter så är detta inte fallet. 

Den organisation som arbetar med kärnkraftsverksamhet lyder under 

Strålskyddsmyndighetens tillsyn och har således ett rigoröst säkerhetskrav att leva upp 

till. Detta påverkar alla delar av organisationen och så även 

kompetensförsörjningsprocessen. Dessa tillsynskrav innebär att verksamheten behöver 

planeras utifrån ett säkerhetsperspektiv, vilket gör att denna organisation har ett långt 

framskridet kompetensförsörjningsarbete. En annan organisation har nyligen påbörjat 

ett arbete, fortfarande på planeringsstadiet, med ett karriärsprogram med interna 

certifieringar för att tydliggöra kompetenser och försörjningsbehov. Gemensamt är att 

det hos alla finns någon form utav introduktionsprogram, även om omfattningen och den 

formella graden av introduktionen skiljer sig väsentligt åt då omsättningen och antalet 

Figur 4. Modell av Ledningssystem för kompetensförsörjningsprocesser 

Källa: Swedish Standards Institute, 2002, SS 62 40 70, s. 3 
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nya medarbetare är mycket varierande inom de olika organisationerna. Skillnader i grad 

av strategiskt tänkande avseende kompetenser visar sig främst genom de mycket 

varierande omfattningarna av de deltagande organisationernas 

kompetensförsörjningsprocesser, vilka detta avsnitt avser att beskriva. 

 

3.2.1. KOMPETENSANALYS 

En genomföra en kompetensanalys betyder enligt Bowin (2011, s. 26) att ”[…]regelbundet 

definiera kort- och långsiktiga kompetensbehov för organisationen.”. Som tidigare sagt så 

är organisationerna mycket olika framskridna i de analyser som görs avseende 

kompetensbehov och kanske framför allt i syftet med kompetensanalysen. Bowin (2011) 

menar också att det vid en kompetensanalys är viktigt att involvera chefer och ledare som 

fungerar som kravställare utav utvecklingsinsatserna. Jag upplever att detta är exakt det 

som görs av respondenterna i undersökningen. Det beskrivs bland annat genom att man 

menar att cheferna för fram de utbildningsbehov som framkommer under de individuella 

medarbetarsamtalen. Vidare skriver Bowin (2011) att kompetensanalyserna kan ha olika 

innehåll, beroende på i vilket syfte de är tänkta att användas. En kompetensanalys inför 

en rekrytering bör fokusera på de kompetenser som är aktuella för anställningen av 

medarbetaren, samtidigt som en kompetensanalys riktad mot befintlig kompetens bör 

innehålla en målbild av kompetenser att utvecklas mot. Alla organisationer utför de facto 

kompetensanalyser för de befattningar och arbetsuppgifter som är existerande och 

flertalet utför kompetensanalyser avseende nya roller inom den närmaste framtiden (0-6 

månader). Endast två organisationer utför en kompetensanalys för framtida behov (1-3 

år). En tydlig skillnad är att ju mer förändringsbenägen organisationens verksamhet är, 

desto kortare är perspektivet i kompetensanalyserna.  

 

Vi hänger inte hand i hand där, verksamheten utvecklas snabbare än 

kompetensen. I litet alltför stor utsträckning (R4, 2013). 

 

Kompetensanalyserna utförs hos organisationerna på liknande sätt genom att identifiera 

de områden och uppgifter som ingår i befattningen och kartlägga den kompetens 

organisationen har behov utav.  Behoven identifieras med något varierande metoder, 
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genom att bland annat gå igenom de roller och befattningar som finns idag samt 

identifiera de kompetenser som krävs där. För framtida funktioner granskas 

verksamhets- och affärsplaner, förändringar av branschregler och förordningar eller 

baserat på kravställningar ifrån uppdragsgivare. Dessa behov jämförs hos 

organisationerna sedan med den befintliga kompetensen, varvid ett eventuellt 

kompetensgap mellan befintlig och önskvärd kompetens blir visuellt. Bowin (2011) 

menar också att en kompetensanalys kan vara viktig att genomföra i syfte att identifiera 

en överkompetens, det vill säga där medarbetaren hr en högre kompetens än vad 

arbetsuppgifterna föreskriver.  Risken i dessa situationer är att medarbetarens affektiva 

faktorer påverkas och attityden gentemot arbetsgivaren försämras vilket i större 

omfattning kan resultera i en instabil och vek organisationskultur (Ellström, 1992). Detta 

framkom inte underintervjuerna, varför jag tolkar det som att överkompetens inte är ett 

problem hos de deltagande organisationerna i dagsläget. 

Sett ur ett humanistiskt perspektiv ger respondenterna överlag intrycket av att anse den 

dagliga verksamheten som en del i kompetensutvecklingen då det enligt Ellström (1992, 

s. 111) är typiskt för de organisationer som styrs med inspirations utav det humanistiska 

synsättet. 

 

Behoven av utbildning eller andra insatser planeras genom informella 

processer (t.ex. planeringssamtal), snarare än genom formella, 

systematiska behovsanalyser. 

 

Detta visar sig främst genom respondenternas utsagor om att det främst är chefen, 

tillsammans med medarbetaren, som ansvarar för den kontinuerliga kompetensanalysen. 

I flera intervjuer har dock respondenterna gett uttryck för kontexter där syftet med 

kompetensanalysen kan anses vara rationellt hellre än humanistiskt. Det har under 

intervjuerna getts signaler på att även om medarbetaren och chefen genomför en 

humanistisk variant av kompetensanalysen, så finns det dock ett visst ramverk att 

förhålla sig till i sammanhanget. En kompetenshöjande åtgärd bör i regel rymmas inom 

organisationens verksamhetsområde, vilket bättre passar in i den tekniskt-rationella 

teorin. En behovsanalys inför en rekrytering kan heller inte vara annat än rationell, varför 

jag menar att en organisation tämligen omöjligt kan ha ett enbart humanistiskt perspektiv 
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på kompetensanalyser. Det finns därför flera skäl till, och exempel på, varför de 

deltagande organisationerna kan anses praktisera en gyllene medelväg i avseendet 

kompetensanalys. 

 

3.2.2. KOMPETENSPLANERING 

Att göra en kompetensplanering innebär i korthet att aktiviteter och åtgärder planeras 

för att fylla de gap som uppstod i kompetensanalysen (Bowin, 2011). Han menar att 

kompetensplaneringen bör innehålla ett schematiskt upplägg över alla de aktiviteter och 

åtgärder som ska bidra till att uppfylla kompetensmålen inom organisationen. Hos en utav 

de deltagande organisationerna resulterar kompetensanalysen i planering av hela 

utvecklingsprogram, som är uppbyggda efter snarlika, men efter organisationen 

anpassade, de principer som standarden SS624070:2002 presenterar. Övriga 

organisationer menar att insatser görs som mindre projekt, beroende på behovets 

omfattning. Handlar det om ett individuellt kompetensbehov så är det chefen i samråd 

med medarbetaren som avgör hur, när och var insatsen ska äga rum. Bildar de 

individuella behoven ett samlat större behov med fokus på samma område så genomförs 

ofta en större, gemensam utbildningsinsats. Vidare beskrivs kompetensplaneringen 

generellt av de flesta respondenter som chefens ansvar, då det är chefen som bäst kan 

sina medarbetares kompetenser.  

 

Det kommer sällan från oss på personal, att vi ska säga vad de behöver. 

Då ska det komma ett behov utifrån verksamheten som vi hjälper till 

med (R1, 2013). 

 

Återkommande i alla intervjuer är också att medarbetarsamtalet, eller 

utvecklingssamtalet som det också kallas, utgör den huvudsakliga planeringen för den 

individuella medarbetarens kompetensplanering och även där är chefen den som är 

ansvarig. En viktig punkt att notera är att respondenterna generellt sett inte inkluderar 

medarbetarnas individuella önskemål om kompetensutveckling i organisationens 

kompetensförsörjningsplan. Där inkluderas endast de stora, generella, 

kompetensutvecklande åtgärder som baseras på de tidigare nämnda metoderna för 
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kompetensanalys såsom förändrade branschregler eller krav från uppdragsgivare. En 

intressant aspekt på kompetensplaneringen är att de organisationer där förändringar 

kommer snabbt, också är de som har minst utvecklad kompetensplanering. Samtidigt som 

utrymmet för kompetensplaneringen skulle behöva vara mycket större, så är det också 

där det är svårast att strategiskt planera för nya kompetensbehov. 

 

Vi kan inte bara stänga och gå iväg och sätta oss för att ha en utbildning 

eller information eller liknande… Det tar tid att svänga skutan runt (R4, 

2013). 

 

Ingen av organisationerna använder personalavdelningen som huvudansvarig för den 

individuella kompetensplaneringen. Dock är det ofta personalavdelningen som är 

ansvarig för dokumentationen av de kompetensplaner som skapas, även om det för det 

mesta är chefen som utför själva dokumenteringen. I ett par organisationer används även 

pensionsavgångar, en så kallad successionsplanering (Bowin, 2011), som en naturlig del 

i kompetensplaneringen. 

Genom att den individuella kompetensplaneringen utförs till största delen genom 

konsensus mellan chef och medarbetare, kan det humanistiska perspektivet anses vara 

övervägande rent teoretiskt. Dock gäller detta inte fullt ut för den organisatoriska 

kompetensutvecklingsplaneringen. Där vill jag påstå att ett tekniskt-rationellt perspektiv 

används, vilket ger ett något motsägelsefullt intryck då de båda  representerar vitt skilda 

synsätt på grunderna till kompetensutveckling (Ellström, 1992). Detta kan tolkas som att 

organisationen vill se en ekonomisk avkastning på de större investeringar som en stor 

kompetensutvecklande insats innebär, samtidigt som en önskan om att ge medarbetaren 

möjlighet att påverka sin egen situation i motovationshöjande syfte också finns. 

 

3.2.3. GENOMFÖRANDE 

Det finns en mängd olika aktiviteter som kan utgöra genomförandet i en 

kompetensförsörjningsprocess (Bowin, 2011). Många av dessa aktiviteter utför de 

deltagande organisationerna frekvent, även om de flesta utav dem inte inkluderar dem i 

kompetensförsörjningsprocessen. Aktiviteterna kan bestå utav bland annat utbildning, 
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arbetsrotation, rekrytering eller avveckling. Bowin (2011) menar att attrahera, rekrytera 

och behålla medarbetare är mycket viktiga delar som en organisation bör lägga tid och 

kraft på eftersom det i stor utsträckning handlar om att se till organisationens fortlevnad. 

Som tidigare nämnts så fungerar pensionsavgångar, och även övriga avslut av anställning, 

som en del i kompetensplaneringen hos vissa av de organisationer som deltog i 

undersökningen. Som en del i själva genomförandet innebär det att genom att avvakta en 

pensionsavgång är det möjligt för organisationen att inte tillsätta en tjänst efter en 

pensionerad medarbetare och därigenom avveckla en funktion/kompetens som det inte 

längre finns ett behov utav. På samma sätt kan organisationen genom tillsättning av 

tjänsten omforma rollen och de kompetenser som man anser att organisationen behöver 

tillföras. Detta sker hos förekommande organisationer både genom nyrekrytering och 

interna omplaceringar.  

Avseende genomförandet av utbildningsaktiviteter, så är det ganska jämnt fördelat 

mellan användandet av externa och interna utbildare. En märkbar skillnad utgörs dock av 

storleken på organisationen. De större organisationerna tenderar att i större utsträckning 

använda sig utav interna utbildare. En utav de deltagande organisationerna har skapat en 

egen utbildningsenhet med 60 medarbetare, som till stor del sköter genomförandet av de 

kompetensutvecklande utbildningsaktiviteterna. En annan organisation, också med en 

egen utbildningsenhet, väljer att hellre kombinera interna utbildare med externa 

utbildare. Dock genomför insatserna i princip alltid i organisationens egna lokaler. 

Ett avsteg från in house-utbildningar som gäller generellt för alla organisationerna i 

undersökningen, är att specifika chefs- och ledarskapsutbildningar i större utsträckning 

hanteras av externa utbildningsanordnare och mer ofta än sällan på annan ort. Detta är 

ett intressant område och forskning visar att just chefs- och ledarutveckling är en viktig 

del i kompetensförsörjningsprocesser inom de organisationer som praktiserar styrning 

enligt HRM (Ellström, 1992; Hamel & Prahalad, 1994), även om kritiker menar att det ofta 

förekommer en övertro på ledarskap och kultur i denna typ utav organisationer (Ellström, 

1992). 

Ett, ibland ansett överdrivet, fokus på processinriktade utbildning är alltså 

kännetecknande för en organisation som applicerat det humanistiska perspektivet på 

personalledning (Ellström, 1992) vilket utöver ett starkt tryck på ledarskapsutveckling 

också kan visa sig genom aktiviteter som avser att stärka de gemensamma värderingar, 
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att skapa konsensus. En utav respondenterna berättar om en planerad insats inom 

området attityd. Organisationen har länge haft problem med insikten om syftet med 

arbetet hos medarbetarna, det vill säga generellt inser man inte att organisationen 

behöver redovisa ett resultat för att inte riskera att förlora arbetsuppgifter. Ledningen 

har därför beslutat att genomföra vad man skulle kunna kalla en attitydkurs i syfte att 

skapa ett starkare gemensamt synsätt på vad det innebär att arbeta inom just den 

organisationen. Detta skulle kunna ses som ett typexempel på det humanistiska 

personalledningsperspektivet, samtidigt som det finns ett starkt rationalistiskt 

perspektiv genom att syftet i grunden är baserat på organisationens verksamhetsmål. 

 

3.2.4. UTVÄRDERING  

Det sista steget i kompetensförsörjningsprocessen är utvärdering. Även om det är ett sista 

steg, så menar Bowin (2011) att utvärderingen bör ske kontinuerligt för att kunna 

anpassa processen under dess gång. Det är också viktigt att använda rätt verktyg för 

utvärderingen, baserat på samma grunder som användes då processen startades upp. Om 

kostnadseffektivitet var målet med processen, så är det också kostnadseffektiviteten som 

ska utvärderas (Bowin, 2011). Samtidigt är det också ett utmärkt tillfälle att se till övriga 

positiva, och mindre positiva, effekter av den process som genomförts och då kan det vara 

väl grundat att se till en god struktur på utvärderingen.  Samtliga respondenter menar att 

det genomförs någon form utav utvärdering. Någon säger att utvärderingen idag främst 

sker genom att deltagarna betygsätter utbildningsledarna. En annan menar att 

utvärderingen sker muntligt men att en mer strukturerad form av utvärdering är under 

arbete. Två respondenter beskriver ett utvärderingsarbete som främst sker i 

organisationernas ledningsgrupper. En utav respondenterna, som företräder en 

organisation på ett utav Sveriges kärnkraftverk, säger: 

 

Vi är ju ett kärnkraftsföretag så vi har ju specifika krav på oss ifrån 

myndigheten och myndigheten hänvisar då till en systematik som vi ska 

använda och där ingår även utvärderingen (R2, 2013). 
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Respondenten berättar vidare att de inom hennes organisation använder sig utav en 

fyrstegsmodell för utvärdering framtagen av den amerikanske forskaren Donald 

Kirkpatrick. Denna modell för utvärdering används generellt inom de svenska 

kärnkraftsverksamheterna för att säkerställa en jämn och säker kvalitet och 

kompetensnivå (KSU, 2013). Detta innebär att bland respondenternas respektive 

organisationer finns allt från den mest utvecklade kompetensförsörjningsprocessen, där 

den styrs mestadels utav myndigheters krav på tillsyn av verksamheten, till processer där 

tankarna kring organisationens kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv precis 

har startat.  

Utvärderingarna har övervägande ett tydligt tekniskt-rationellt perspektiv, det finns ett 

klart rationellt syfte med att utvärdera den genomförda kompetensutvecklande 

aktiviteten. Ekonomiska och kompetensrelaterade värden utifrån 

verksamhetsplaneringen är styrande i de flesta fall. Ett humanistiskt perspektiv kan dock 

tillämpas i det fall där utbildningsledarna betygsattes utifrån deltagarnas upplevelse utav 

hur nöjda de var med utbildningen, vilket kan ses som något förvånande om jag sätter 

detta i samband med verksamhetens övriga kontext som utgörs av relativt hårda krav och 

målstyrda prestationer. 

  

http://www.ksu.se/utbildningkurser/effektmatning
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KAPITEL 4. SLUTSATS OCH KRITK AV EGET ARBETE 

Detta kapitel syftar till att genom en avslutande diskussion sammanfatta uppsatsens 

resultat samt att kort diskutera eventuella påverkansfaktorer genom kritik av det egna 

arbetet. 

 

4.1. SLUTSATS 

I föregående kapitel har jag diskuterat den bild av kompetens som getts utav 

respondenterna ur ett perspektiv där den reella innebörden poängteras. Sammantaget 

upplevs en bild av kompetens som grundliga och djupa kunskaper inom det arbetsområde 

som avses. Kompetens omfattar utöver den grundliga kunskapen också ett intresse för 

arbetsområdet och motivation inför arbetsuppgiften. Därtill bör det finnas en förmåga att 

se möjligheter istället för problem och förmågan att samarbeta anses mycket relevant. Det 

är ett plus om det finns erfarenhet av arbetsområdet sedan tidigare. Däremot är det inte 

viktigt att kunna eller vilja fatta beslut, vilket till stor del går emot den trend som ses inom 

arbetslivet idag där förmågan att arbeta självständigt, vilket vanligtvis innefattar ett visst 

mått utav beslutsfattande, normalt sett ger ett intryck av att vara uppskattad. Detta ger 

indikationer på att den kritik mot HRM-inriktade synsätt på personalledning som 

diskuterats i tidigare avsnitt kan vara befogad, att en traditionell styrning av personal 

göms bakom en ridå av kollektivt konsensus. Det är också fullt möjligt att beslutsfattande 

inte nämndes eftersom det uppfattas som en så självklar förmåga hos varje medarbetare 

i dagens organisationer.  Det är heller inte nödvändigt att vara fingerfärdig, troligtvis på 

grund av den administrativa karaktären på de yrken som omger respondenterna i 

vardagen. Jag har anledning att tro att denna slutsats hade sett annorlunda ut om 

respondenterna hade varit verksamma inom en hantverkarbransch. Således kan 

slutsatsen ses som att de kompetenser med relevans ur ett reellt perspektiv har 

betoningen på ideologisk-normativa delar där attityden gentemot arbetsuppgiften 

värderas högt. Vidare betonas också i viss mån de uppgiftsrelaterade, sociala, 

kompetenserna tillsammans med de både fakta- och förtrogenhetsmässiga 

kunskapsrelaterade.  

Vidare har jag diskuterat kompetensförsörjningsprocessen ur ett standardiserat och 

humanistiskt/tekniskt-rationellt perspektiv. Organisationerna visar genomgående upp 

en kombination utav humanistiska och tekniskt-rationella perspektiv på personalledning. 
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Detta kanske inte är så underligt med tanke på att flera utav respektive teoris aspekter 

kan liknas vid varandra, samtidigt som var teori i sin yttersta extremitet ger intrycket av 

att vara svårapplicerbart. Även kompetensförsörjningsprocessens, Standard SS 62 40 70, 

fyra steg ger alla deltagande organisationer exempel på att använda även om i mycket 

varierande omfattning. Avseende kompetensanalysen så är det intressant att begreppet 

överkompetens inte kommer på tal, framför allt eftersom en utav respondenterna påtalat 

att förekomsten av omotiverade höjningar av de formella kompetenserna förekommer 

och en viss frekvens av överkompetens borde således vara märkbar. Det skulle kunna 

föreligga en ovilja att kännas vid detta då det i sin tur torde medföra en sänkning av 

kvalifikationskraven vilket motverkar syftet med den genomförda 

kvalifikationshöjningen. Det är även ett intressant faktum att samtidigt som alla 

organisationer i undersökningen har individuella utvecklingsplaner för varje specifik 

medarbetare, så är det flera av dem som upplever att de inte har en aktiv 

kompetensförsörjningsplanering. Således kan slutsatsen dras att en individuell 

kompetensutvecklingsplan generellt inte ses som en del utav organisationens 

kompetensförsörjningsprocess. Genomförandet upplevs som det centrala i 

kompetensförsörjningsprocesserna och det är även här som det är som mest tydligt att 

strategierna kring kompetensförsörjning är av varierande kvalitet, i hänseendet att 

faktiskt vara en strategi. Det finns flera aspekter av denna process (till exempel 

rekrytering eller inhyrning av personal, employer branding, talent management) som inte 

diskuterats nämnvärt och ännu mindre betraktas som kompetensförsörjning i det långa 

perspektivet, även om det är företeelser som sker på relativt regelbunden basis. Min 

slutsats är således att även om organisationerna har ett HRM-baserat synsätt där det är 

en viktig del att sammankoppla verksamhetens delar i en strategisk plan, så har den 

relativa omfattningen av strategisk kompetensförsörjning en lång väg kvar till att 

utnyttjas till fullo.  

 

4.2. KRITIK AV EGET ARBETE 

Detta arbete har genomförts som ett kvalitativt sådant, vilket betyder att jag har gjort 

egna tolkningar av respondenternas utsagor. Detta kan innebära att jag har påfört mina 

subjektiva värderingar i de återgivningar jag gjort av intervjuerna då jag inte har begärt 

respondenternas kommentarer utav mina tolkningar. Vidare har jag vid två tillfällen då 
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intervjuerna genomförts via telefon gått miste om möjligheten att kunna läsa 

respondenternas ansiktsuttryck. Detta kan ha medfört att jag också gått miste om nyanser 

i förändring av miner och kroppsspråk, vilket skulle kunna påverka resultatet. 

Avslutningsvis hoppas och tror jag att min förförståelse har påverkat detta arbete i en 

positiv riktning, även om risken naturligtvis finns att det kan ha gjort det omvända.  



1 
 

REFERENSER 

Arena för tillväxt (2012) Näringslivets kompetensförsörjning - dags att agera!. Stockholm: 

Arena för tillväxt. 

Bowin, J. (red.) (2011) SiS HB 355, Kompetensförsörjning: från strategi till resultat. 

Stockholm: SIS förlag. 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Drejer, A. (2001) How can we define and understand competencies and their 

development. Technovation, 21(3), 135-146. Hämtad 10 April 2013 från 

databasen Elsevier. 

Ellström, P., Löfberg, A. & Svensson, L. (2005) Pedagogik i arbetslivet: ett historiskt 

perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 10(3/4), 162-181. Hämtad 25 

April 2013 från http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-

filer/ell_loef_sven.pdf 

Ellström, P. (2005) Arbetsplatslärandets janusansikte. Pedagogisk forskning i Sverige. 

10(3/4), 182-194. Hämtad 23 April 2013 från 

http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/ellstroem.pdf 

Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1994) Competing for the future. Harvard Business Review, 

72(4), 122-128. Hämtad 30 April 2013 från databasen EBSCO. 

Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Jerkedal, Å. (1986) Relationsträning i svenskt arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. 

Jernström, E. (2000) Lärande under samma hatt: en lärandeteori genererad ur 

multimetodiska studier av mästare, gesäller och lärlingar. Luleå: Centrum för 

forskning i lärande, Univ. [distributör] Hämtad 3 Maj 2013 från 

http://pure.ltu.se/portal/files/1897128/ltu-dt-0020-se.pdf 

Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2008) Exploring corporate strategy. (8. ed.) 

Harlow: Financial Times Prentice Hall. 

KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB. (2013) Hämtad 26 Maj 2013 från 

http://www.ksu.se/utbildningkurser/effektmatning 

http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/ell_loef_sven.pdf
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/ell_loef_sven.pdf
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/ellstroem.pdf
http://pure.ltu.se/portal/files/1897128/ltu-dt-0020-se.pdf
http://www.ksu.se/utbildningkurser/effektmatning


 

2 
 

Lindelöw, M. (2008) Kompetensbaserad personalstrategi: hur du tar reda på vad 

organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden.  

Stockholm: Natur och kultur. 

Lindgren, M. & Bandhold, H. (2008) Scenarioplanering: länken mellan framtid och strategi. 

Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House 

Lowy, A. & Hood, P. (2004) The Power of the 2 x 2 Matrix: Using 2x2 Thinking to Solve 

Business Problems and Make Better Decisions. Hoboken: John Wiley & Sons, 

Inc. 

Lundahl, U. & Skärvad, P. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (3. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Svensson, L. (2005) Arbetstagares lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ 

verksamhet. Pedagogisk forskning i Sverige. 10 (3-4), 195-208. Hämtad 20 

April 2013 från http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/svensson3.pdf 

Skogsberg, E-M. & Sköldborg, T. (1991) Nya former för kompetensutveckling. Uppsala: 

SIPU Förlag. 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2009) Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod. (2. uppl.) Malmö: Liber. 

Sverige. Näringsdepartementet (2002) Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden 

[Elektronisk resurs]: strategiska utvecklingstendenser. Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer. Hämtad 12 April 2013 från 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/62/58929bf3.pdf 

Swedish Standards Institute. (2002) SS 62 40 70. Stockholm: SIS Förlag. 

Söderström, M. (1981) Personalutveckling i arbetslivet och återkommande utbildning: 

några problem och utvecklingsmöjligheter. Diss. Uppsala : Univ.. Uppsala. 

Tengblad, S. & Hällsten, F. (2000) Individer eller personal?: en idéskrift om etik inom 

person(al)ledning. Göteborg: GRI. 

VINNOVA (2012) Den kompetenta arbetsplatsen. Stockholm: VINNOVA 

Zangiski, M. A. S. G., Pineiro de Lima, E. och Gouvea da Costa, A. E. (2013) Organizational 

competence building and development: Contributions to operations 

http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/svensson3.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/62/58929bf3.pdf


 

3 
 

management. International Journal of Production Economics, 144(1), 76-89.  

Hämtad 15 Mars 2013 från http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.01.021 

Referenssystem som använts i uppsatsen 

Erikson, M.G. (u.å.) Att skriva litteraturreferenser enligt Harvardsystemet. Opublicerat 

manuskript. Institutionen för Datavetenskap, Högskolan i Skövde. Hämtad 4 

Juni 2013 från 

http://www.his.se/PageFiles/9534/referenser.pdf?epslanguage=sv 

 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.01.021
http://www.his.se/PageFiles/9534/referenser.pdf?epslanguage=sv


 

4 
 

BILAGOR 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor: 

1. Kön 
2. Ålder 
3. Befattning 
4. Utbildning 
5. Antal år på denna befattning 

 

 

Frågeområden: 

1. Kompetens som begrepp, betydelse, innebörd, värde 
2. Kompetensförsörjning som begrepp, betydelse, innebörd, värde 
3. Egen kompetensutveckling, upplevelse, värde, frekvens, nöjd? 
4. Medarbetares kompetensutveckling, frekvens, glädje, upplevelse, frågor, 

klagomål 
5. Rekrytering som kompetensutveckling (höjning), erfarenheter, positivt, negativt 
6. Kompetensutvecklingsprocessen, rutiner, policies, styrdokument, strategier, 

dokumentation, intern, extern, kostnad, vinning, urval 
7. Resultat av kompetensutveckling, upplevelse, positiv, negativ, koppling till 

företagets utveckling, verksamhetsutveckling 
8. Övrigt 

 

 

 


